
VLOGO ODDAJTE ŠOLSKI SVETOVALNI 
SLUŽBI DO 15. 9. 2015! 

                                                                                                                           

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA  
ŠPORTNIKA/-CE ALI MLADEGA UMETNIKA/-CE 

 
 
 
Podpisani/-a ________________________________________________ (starši oz. skrbniki) 

stanujoči __________________________________________________________________, 

za mojega otroka, ____________________________________, učenca/-ko____________  

razreda Osnovne šole III Murska Sobota, vlagam predlog za dodelitev statusa  

            športnika/-ce                                 mladega umetnika/-ce  
(ustrezno obkrožite) 

 
Predlogu prilagam (ustrezno označite): 
 

 STATUS ŠPORTNIKA   STATUS MLADEGA UMETNIKA 

     

 potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri 
nacionalni panožni športni zvezi in da 
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez 
 

  potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug 
javnoveljavni program 

 urnik tedenske obremenitve v tekočem 
šolskem letu 
 

  potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v 
drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem  
programu 
 

 potrdilo o vrhunskem športnem dosežku 
mednarodne vrednosti 
 

  potrdilo o udeležbi učenca/-ke  na 
državnem tekmovanju/-ih s področja 
umetnosti za preteklo šolsko leto 
 

 potrdilo o rezultatih na državnem nivoju 
za preteklo šolsko leto 
 

  potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. 
ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s 
področja umetnosti za preteklo šolsko leto 

*Opomba: Priloge so OBVEZNE; brez prilog je vloga nepopolna. 
 

 

 

Spodaj podpisani/-a: 

- sem seznanjen/-a, da bo status veljaven samo v skladu s podpisanim Sklepom in Dogovorom, ki ga 

bodo učenci in starši prejeli v pregled, v kolikor bo vloga odobrena; 

- dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa; 

- se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost 

do dodelitve statusa. 

 
                                   Podpis učenca/-ke:                                              Podpis staršev oz. skrbnika: 
 

______________________________                      ______________________________ 
                  

 
Kraj in datum: ____________________________         



PRAVILA DODELITVE POSAMEZNIH STATUSOV 

 

PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI ŠPORTNIK 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.  

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 
mednarodne vrednosti.  

 

PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI MLADI UMETNIK 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 
državnih tekmovanj s področja umetnosti.  

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta 
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
         


