
PREDLOG ZA PRIZNANJE IN PRIJAVA NA RAZPIS 
za športna priznanja v Mestni občini Kranj v letu 2018. 
 
1. PREDLAGATELJ 

 
Naziv(ime in priimek) predlagatelja  

 
 
 

 
Naslov in pošta 
 

 

 
Telefon in elektronski naslov  

 

 
 
2. PRIZNANJE, ZA KATERO SE KANDIDAT(KA) PREDLAGA (označi) 
 

a. ŠPORTNI ZNAK KRANJ 
b. MALA ŠPORTNA PLAKETA (mladinska kategorija) 
c. VELIKA ŠPORTNA PLAKETA KRANJ (članska kategorija, jubileji, športni delavci) 
d. ŠPORTNA NAGRADA KRANJA 

 
3. KANDIDAT 

 
Naziv / ime in priimek predlaganega 
kandidata oz. ekipe: 
 

 

 
Naslov stalnega prebivališča: 
 

 

 
Kraj in datum rojstva: 
 

 

 
Telefon / elektronski naslov: 
 

 

 
Športni rezultat, dosežek, delo  oz. jubilej 
ter naziv tekmovanja, za predlagane 
osebe ali ekipe:  
 

 

Kraj in datum športnega dosežka:   

Obrazložitev za predlagano priznanje MO 
Kranja (kratek tekst): 
   
 

 

* Pogoj za plakete je rezultat, s katerim je športnik dosegel perspektivni, mednarodni ali višji razred in je (oz. bo od 1.2.2019 dalje) 
vpisan v razvidu kategorizacije Olimpijskega komiteja. Ostale rezultate lahko naštejete v tekstu z obrazložitvijo, ki se bo prebrala na 
podelitvi in je lahko tudi priloga tega obrazca. 
 
 

 
 
___________________________________                                                                            _____________________________________ 
                    datum                                                                      žig                                           podpis predlaganega kandidata                        

 
 
 
___________________________________                                                                            _____________________________________ 
                    datum                                                                      žig                                           podpis predlagatelja  
 
 
Predlagatelj s podpisom jamči za resničnost navedenih podatkov. Podpis predlaganega kandidata pomeni soglašanje kandidata s 
kandidaturo in obdelavo ter hranjenjem podatkov v skladu z namenom razpisa o športnih priznanjih. 



 
Upravljavec bo osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo, uporabljal samo za namen 
izbire posameznikov za prejem športnih priznanj v MO Kranja za leto 2018. Po opravljeni izbiri 
prejemnikov nagrad, bodo osebni podatki posameznikov, izbrisani. Podatki o dobitnikih bodo 
posredovani svetu Zavoda za šport Kranj v potrditev. Kontaktni podatki pa bodo posredovani MO Kranj 
za namen pošiljanja vabil in organizacije svečane podelitve z javno predstavitve nagrajencev. Kot 
arhivsko gradivo se hranijo le imena dobitnikov priznanj z obrazložitvijo. 
 
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima v skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov: 

 pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov,popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitve obdelave, 

 pravico do ugovora obdelave, 

 pravico do prenosljivosti podatkov, 

 pravico do vložitve pritožbe pri IP RS.   
 
 


