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VLOGA 

 
ZA PRIDOBITEV STATUSA  

 
 

……………………………………………..………………………… želimo, da naš otrok, 
                         (ime in priimek staršev učenca/ke) 

 
………………….…………………, ………………….., ……………………………………  
        (ime in priimek učenca/ke)                       (roj. datum)                   (točen naslov 

bivališča) 

 

iz ……….. razreda, v šolskem letu 2020/2021 pridobi status (ustrezno obkrožite in dopolnite): 

 
a. učenca perspektivnega športnika 

 ……………………………………………………(vrsta dejavnosti); 
 
b. učenca vrhunskega športnika  

……………………………………………………(vrsta dejavnosti); 
 

c. učenca perspektivnega mladega umetnika  
……………………………………………………(vrsta dejavnosti); 

 

d. učenca vrhunskega mladega umetnika  
……………………………………………………(vrsta dejavnosti). 

 

 
Podpisani dovoljujem, da šola zbira, obdeluje, uporabi in hrani dokumentacijo v 

zvezi s postopkom pridobivanja statusa.   
 

 
Datum: ……………….                 
 

Ime in priimek staršev ali skrbnikov         podpis 
                                                            
                                                          _________________________                ____________ 

 
     __________________________         ____________ 
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Zahtevane priloge: 
 
Predlagatelju za podelitev statusa perspektivnega športnika  in statusa vrhunskega športnika v skladu z 51. 
členom Zakona o osnovni šoli ni treba priložiti posebnih dokazil. Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, 
potrebne za odločanje pridobi v Seznamu registriranih športnikov oz. v Aktualnem seznamu kategoriziranih 
športnikov.   
 

 

Obvezne priloge za pridobitev statusa  perspektivnega mladega umetnika: 

 potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom, 
 urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu, 
 potrdila iz preteklega šolskega leta o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, 
 načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto in 
 soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom (del vloge za pridobitev statusa). 

 

 

 

Obvezne priloge za pridobitev statusa vrhunskega mladega umetnika: 

 potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom, 
 urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu, 
 potrdila iz preteklega šolskega leta o doseženih mestih (1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s 

področja umetnosti za preteklo šolsko leto) oziroma prejetih nagradah na državnih in/ali mednarodnih 
tekmovanjih s področja umetnosti, listine o priznanjih oz. nagradah ipd. ali izpis iz uradne evidence na 
spletnih straneh pristojnih organov, inštitucij, 

 načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto in 
 soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom (del vloge za pridobitev statusa). 

 

 


