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Datum: 23. 8. 2021 
Številka: 60303-3/2021/17 
 
Ime, priimek in naslov predlagatelja(starši oz. zakoniti zastopniki): 
 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA, 
VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA  

  
V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli  (Uradni list RS, št. 81/06 –uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –ZUJF, 63/13 in 46/16 –ZOFVI-L) prosim, da moj otrok 

_________________________________, rojen ________________________, s stalnim prebivališčem 

v/na_______________________________________________________, ki v šolskem letu 2021/2022 

obiskuje  ___ . razred Osnovne šole Kapela, pridobi (ustrezno obkrožite): 

 

• status perspektivnega športnika  

• status perspektivnega mladega umetnika  

• status vrhunskega športnika  

• status vrhunskega mladega umetnika      

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 perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s 
področja umetnosti. 
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne 
vrednosti.  
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na 
državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
Z vlogo starši podajamo tudi soglasje o zbiranju osebnih podatkov svojega otroka, da šola zbira in vodi osebne 
podatke, ki so potrebni za dodelitev statusa perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi 
umetnik. 
 
Kraj, datum:       Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: 
 
____________________________    __________________________________ 
 

Obvezne priloge glede na status: 
- potrdilo nacionalne panožne zveze o članstvu, 
- potrdilo o uradnih tekmovanjih v sistemih nacionalnih panožnih zvez za preteklo šolsko leto, 
- urnik tedenskih obremenitev in 
- doseženi uspehi v preteklem šolskem letu 
ali 
- potrdilo o udeležbi na državnih/mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti, 
- urnik tedenskih obremenitev. 
Vsa potrdila morajo biti opremljena z imenom in priimkom, s funkcijo in z lastnoročnim podpisom odgovorne 
osebe ter z uradnim žigom ustanove, ki potrdilo izda. 
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