
 
OŠ Kolezija            Datum: ________________ 
Cesta v Mestni log 46 
1000 Ljubljana  

VLOGA 
za dodelitev statusa 

Šol. leto: 20__/__ 
 
 

Ime in priimek starša/skrbnika: ____________________________  Telefon: 
 
Naslov:  
 
Ime in priimek učenca:                                                                                       Razred:  
 
Datum rojstva: _____________________________ 
 
Športna/kulturna dejavnost:  
 
Starši učenca/ke predlagamo, da se sinu/hčeri v šolskem letu 20          /          dodeli status 
(obvezno obkrožite številko pred nazivom statusa, ki ga predlagate): 
 

1) PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, ker je registriran pri nacionalni panožni zvezi in 
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 
 

2) VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, ker dosega vrhunske športne dosežke mednarodne  
vrednosti. 
 

3) PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA, ker se udeležuje državnih tekmovanj s  
področja umetnosti in dosega najvišja mesta oziroma nagrade. 
 

4) VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA, ker sodeluje na mednarodnih tekmovanjih in 
dosega najvišja mesta oziroma nagrade na področju umetnosti. 

Za upravičenost dodelitve statusa je potrebno priložiti spodaj navedene dokumente. 
 
Predlogu prilagam (ustrezno označite):  
 

1. STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA ŠPORTNIKA 
 

o potrdilo, da je učenec/ka registriran/a pri nacionalni panožni športni zvezi  
o potrdilo o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 
o plan rednih treningov (minimum 4x tedensko) 
o obdobij intenzivnih priprav in tekmovanj 
o pregled dosežkov in rezultatov preteklega šolskega leta 

 



2. STATUS VRHUNSKEGA MLADEGA ŠPORTNIKA 
 

o potrdilo, da je učenec/ka vpisan/a v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot 
vrhunski športnik (v skladu z zakonom o športu) 

o potrdilo o doseženih vrhunskih rezultatih mednarodne vrednosti v preteklem šolskem letu 
o plan rednih treningov in obdobij intenzivnih priprav in tekmovanj 
o predlog prilagoditev  

 
 

3. STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA 
 

o potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program  
o potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti 
o plan rednih vaj in treningov (minimum 4x tedensko) 
o plan obdobij intenzivnih priprav in tekmovanj 
o pregled dosežkov in rezultatov v preteklem šolskem letu 

 
 

4. STATUS VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA 
 

o potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program  
o plan rednih vaj in treningov (minimum 4x tedensko) 
o obdobij intenzivnih priprav in tekmovanj 
o potrdilo o doseženih vrhunskih rezultatih na državni in mednarodni ravni v preteklem 

šolskem letu 
o predlog prilagoditev 

 

__________________________________________________________________________ 

 
PODATKI O UČITELJU ALI TRENERJU 
(opomba: izpolni učitelj, trener ali vodstvo šole) 
 
IME IN PRIIMEK TRENERJA/UČITELJA:  
 _______________________________________________________ 
NASLOV:   
 ________________________________________________________ 
STROKOVNI NAZIV:  
 ________________________________________________ 
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA ____________________________  
 
IZJAVA TRENERJA OZ. UČITELJA 
 
Podpisani  (trener, učitelj) ____________________________________ jamčim, da učenec 
obiskuje treninge/pouk, vaje. 
 
Podpis trenerja/učitelja: Podpis predsednika kluba/ravnatelja: 
           žig 
______________________________ ________________________________ 



Izjava staršev: 

 

 

Strinjam se z vlogo za pridobitev statusa za mojega otroka in vodenjem ter uporabo 

pridobljenih podatkov v šolski evidenci. 

 

 

Podpis staršev / zakonitega zastopnika:  

 

1. ________________________________ 

 

2. ________________________________ 


