
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN   
KOZMETIČNA ŠOLA CELJE 
Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE 
(03) 428 69 00 

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
odvetnica Kaja Dosedla 
el.naslov: info@szksc.si  

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA (rok oddaje je petek, 16. 9. 2022) 
 

Ime in priimek: 
 

Športna panoga: Telefon staršev: 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 
Datum in kraj rojstva: 
 

 
Letnik in oddelek: 

 
Razrednik/razredničarka: 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

 

URNIK VADBE IN TEKMOVANJ 

 
PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

SKUPAJ UR 
TEDENSKO 

OD – DO 
dopoldne 

        

OD – DO 
popoldne 

       

 

 

KONTAKTNI PODATKI TRENERJA 

Ime in priimek: 
 

Telefon in e-naslov: Podpis: 

______________________ ______________________ ______________________ 
   
 

KATEGORIZACIJA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA, 
ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ SLOVENIJE (potrdilo 
OKS)  

 DA 
 NE 

 
 

NIVO TEKMOVANJ (prosimo označite, oz. dopišite) 

 Svetovna, evropska prvenstva 
mladih, olimpijske igre 

 Mednarodna tekmovanja 
 Tekmovanja za naslov državnega 

prvaka 

 Regionalna tekmovanja 
 Se ne udeležuje tekmovanj 
 Drugo 

_________________________________ 

 

 

MNENJE TRENERJA O TEKMOVALCU/KI, VIDNEJŠI DOSEŽKI ZADNJIH DVEH TEKMOVALNIH SEZON: 

 
 
 
 
 
 

Če dijak/dijakinja preneha s treniranjem, mora trener v petih delovnih dneh to sporočiti šoli. 
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SREDNJA ZDRAVSTVENA IN   
KOZMETIČNA ŠOLA CELJE 
Ipavčeva ulica 10, 3000 CELJE 
(03) 428 69 00 

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: 
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MNENJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV 

 
 
 
 
 
 
 

Če dijak/dijakinja preneha s treniranjem, mora trener v petih delovnih dneh to sporočiti šoli. 
 

POTRDILO NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE 

 
Potrjujemo, da je _________________________________ , dijak/dijakinja _________ 
razreda SZKŠ Celje, registriran/a tekmovalec/ka v tekmovalni sezoni 2022/23. 
 
 
 
 
 

 
žig kluba 
 

______________________________________________________ 
Ime in priimek, podpis predstavnika kluba 

                       

 

Obvezna priloga je kopija tekmovalnega kartončka, licence oz. dokumenta, izdanega s strani športne zveze za 
tekočo tekmovalno sezono, ki omogoča nastope na uradnih tekmovanjih. 
 

Ime in priimek ter podpis starša oz. zakonitega 
zastopnika: 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 

Podpis dijaka/dijakinje: 
 
 
___________________________________ 

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice:  
Pravica do dostopa do osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali se pri naši šoli  obdelujejo 
vaši osebni podatki. V primeru, da do obdelave vaših osebnih podatkov znotraj šole prihaja, lahko zahtevate 
dostop do vaših osebnih podatkov in določene informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti 
podatki izvirajo).  
Pravica do popravka osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da šola popravi oz. dopolni nepopolne oz. 
netočne vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo. 
Pravica zahtevati omejitev obdelave: pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar 
npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).  
Pravica do izbrisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati, da vaše osebne podatke izbrišemo. Pravica do 
izbrisa je omejena in se nanaša zgolj na tiste podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vašega soglasja. Sem ne sodijo 
vaši osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja 
pogodbenega odnosa oz. zakonitega interesa, ki ga imamo.    
Pravica do pritožbe: če menite, da  so  bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do 
pritožbe  oz.  prijave pri Informacijskem pooblaščencu . 
Vse zgoraj naštete pravice lahko uresničujete tako, da nam pišete na naslov šole ali po elektronski pošti: 
info@szksc.si 
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