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PRIJAVNI OBRAZEC  

 za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem 

za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2018 

 

1. OSNOVNI PODATKI PREDLAGATELJA: 

 
Ime in priimek ali naziv 
predlagatelja: 

 

 

 

Naslov predlagatelja: 

 

 

 

Kontaktna oseba (ime in priimek): 

 

 

 

e-pošta, telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljčane, dne: _______________                                                  Podpis predlagatelja: 

________________________  
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Obrazec št. 1 

Ta obrazec je potrebno izpolniti za vsakega kandidata posebej! 

2. PREDLAGANO PRIZNANJE (obkrožite samo eno priznanje): 

 

a) Naziv  perspektivni športnik  
(se podeli posamezniku do 16. leta starosti, ki je v letu za katerega se podeljuje priznanje, še posebej 
izstopal in s svojim rezultatom in delom pripomogel k dvigu ravni športa v občini) 
 
 

b) Naziv najboljši športnik in najboljša športnica 
(se podeli posamezniku, ki je v letu za katerega se podeljuje priznanje dosegel večje in vidnejše športne 
rezultate in uspehe) 
 
 

c) Naziv najboljše ekipe 
(se podeli ekipi, ki je v letu za katerega se podeljuje priznanje dosegla večje in vidnejše športne rezultate 
in  uspehe) 
 
 

d) Priznanje najuspešnejši in zaslužni športni delavec Občine Poljčane 
(se podeli športnemu delavcu za izjemno uspešno življenjsko, strokovno, trenersko oziroma 
organizacijsko  delo v športu) 

 

 

3. PODATKI O KANDIDATU: 

 

 

 
Ime in priimek kandidata oz. naziv ekipe: 

 
 
 

 
Naslov oz. sedež: 

 
 
 

 
e-pošta, telefon 

 
 
 

*Predlagatelj lahko predlaga več kandidatov za posamezno priznanje. 

Obvezne priloge k temu obrazcu: 

 Soglasje predlaganega kandidata (izpolnjen obrazec št. 2).  

 Pisna utemeljitev oz. obrazložitev dosežkov v letu 2018, ki mora vsebovati 

kandidatove dosežke, ki utemeljujejo predlagano vrsto priznanja glede na kriterije za 

posamezno vrsto priznanja, dosežki morajo biti kronološko prikazani in utemeljeni s 

konkretnimi podatki. 

 Dokazila o doseženih športnih rezultatih. 

 

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 

enakovredno za oba spola. 
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Obrazec št. 2 

SOGLASJE 
predlaganega kandidata/ekipe 

                                                                                                                        
 

Predlagani kandidat__________________________________________________________, 
(ime in priimek ali naziv) 

 

________________________________, naslov/sedež _______________________________ 
(datum rojstva oz. leto ustanovitve za organizacije) 

 
 

s  o  g  l  a  š  a  m 

s predlogom za podelitev predlaganega priznanja za športne dosežke v letu 2018 

_______________________________________________ (vrsta priznanja), ki ga je podal 

predlagatelj__________________________________________________________________  

 

Spodaj podpisani izjavljam, da s podpisom tega soglasja hkrati soglašam, da OBČINA 

POLJČANE moje zgoraj navedene osebne podatke, obdeluje za namen izvedbe postopka 

imenovanja za občinsko priznanje. 

Soglasje velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje 

obdelovali oz. do preklica soglasja. Posameznik potrjuje, da to soglasje podaja prostovoljno in je seznanjen z 

dejstvom, da lahko to soglasje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Bistriška cesta 65, 2319 

Poljčane ali po elektronski pošti: obcina@poljcane.si  

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in z veljavno 

zakonodajo varstva osebnih podatkov ter vsemi internimi akti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več 

informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki 

varstva osebnih podatkov, objavljeni na: https://www.poljcane.si/obcina/varstvo-osebnih-podatkov/  

 
V Poljčanah, dne _______________________ 
 
                                                                                                     

Podpis predlaganega kandidata 
(v primeru mladoletne osebe soglasje podpiše starš ali skrbnik) 

 
___________________________ 

 
 
 


