
Navodila za izpolnjevanje obrazcev 
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB TABOR LJUBLJANA 

 

1. Moja prva registracija za ŽOK Tabor Ljubljana  
 

Vsaka deklica, ki bi rada nastopala na odbojkarskih tekmah in turnirjih, mora biti 
registrirana za klub. Na spletni strani, na levi strani v meniju OBRAZCI,  
pritisneš ŽOK TABOR LJUBLJANA. Nato natisneš obrazca MOJA PRVA 
REGISTRACIJA (slike ni potrebno priložiti!!!) in POTRDITEV REGISTRACIJE.  
 
Oba obrazca izpolniš in obvezno priložiš še KOPIJO POTNEGA LISTA (kopiraš 
stran p.l. na kateri je tvoja slika) ali OSEBNE IZKAZNICE (obe strani osebne 
izkaznice). Iz kopije mora biti razvidno, da si državljanka Republike Slovenije. 
V kolikor nisi državljanka Republike Slovenije, se obrneš na svojega trenerja,            
ki ti bo priskrbel dodatni obrazec za prvo registracijo.  
 
Poleg izpolnjenih zgornjih obrazcev priložiš še PRISTOPNO IZJAVO. 

 
 

2. Potrditev registracije (če si bila že enkrat registrirana za klub)  
 

V kolikor si bila enkrat že v pretekli sezoni registrirana za klub (moja prva 
registracija),  vsako naslednjo tekmovalno sezono samo še potrdiš registracijo 
za klub. To narediš tako, da natiskaš obrazec POTRDITEV REGISTRACIJE in 
ga izpolnjenega prineseš osebno svojemu trenerju.  
V kolikor si polnoletna, ne potrebuješ podpisa staršev oziroma skrbnikov. 
 

Poleg izpolnjenega obrazca POTRDITEV REGISTRACIJE zraven priložiš še 
PRISTOPNO IZJAVO – MLADOLETNE ali PRISTOPNO IZJAVO – POLNOLETNE. 

 
3. Prošnja za pridobitev statusa športnice v šolskem letu 2019/2020 
 

V kolikor bi v šolskem letu 2019/2020 želela pridobiti STATUS ŠPORTNICE, 
izpolniš vlogo. Na spletni strani, v meniju OBRAZCI, pritisneš ŽOK TABOR 
LJUBLJANA. Nato natisneš obrazec VLOGA ZA STATUS ŠPORTNICE in ga 
najkasneje do torka 10.9.2019 oddaš osebno svojemu trenerju. 
 
POZOR! Status je namenjen igralkam, ki trenirajo najmanj 3-krat tedensko.            
Do statusa so opravičene igralke, ki redno trenirajo (prisotnost najmanj 80%)            
in zastopajo klub na vseh odbojkarskih tekmovanjih.  
Predno se odločiš za oddajo vloge za status športnice, se doma pogovoriš s 
starši, če ga boš potrebovala. Status je namenjen lažjemu usklajevanju šolskih 
obveznosti, treningom odbojke in tekmovanji. Vseeno pa se bo potrebno redno 
učiti! Igralke in starši pazite, da šolarki ne bo status športnice samo potuha! 

 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefon 030-345-779 (ROK). 
 


