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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 
107/10, 87/11, 40/2012 – ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) in Pravil o prilagajanju 
šolskih obveznosti Osnovne šole Matije Čopa Kranj, podajamo  
 

 
VLOGO ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 
 
Starši učenca/učenke ______________________________ iz ____ razreda, 

rojene/ga _______________, z bivališčem __________________________, 

podajamo vlogo za pridobitev statusa za šolsko leto _________ za (ustrezno 

obkrožite eno možnost izbire statusa):  

 
 status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni 

športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
zvez; 
 
K vlogi je potrebno predložiti:  

 potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni zvezi, 
 letni načrt tekmovanj, 
 rezultate dosežene v tej športni panogi, 
 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu,  
 soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom 

(samo v primeru, da še niste oddali Soglasja o zbiranju in obdelavi 
osebnih podatkov). 

 
 status učenca vrhunskega športnika, če doseže vrhunski dosežek mednarodne 

vrednosti; 
 

K vlogi je potrebno predložiti:  
 potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni zvezi, 
 letni načrt tekmovanj, 
 potrdila o doseženem vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti iz 

preteklega šolskega leta, 
 mnenje trenerja o potrebnih prilagoditvah v šoli, 
 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in 
 soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom 

(samo v primeru, da še niste oddali Soglasja o zbiranju in obdelavi 
osebnih podatkov). 
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 status učenca perspektivnega mladega umetnika, če se udeležuje državnih 
tekmovanj s področja umetnosti; 
 
K vlogi je potrebno predložiti: 

 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, 

 soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom 
(samo v primeru, da še niste oddali Soglasja o zbiranju in obdelavi 
osebnih podatkov).. 

 
 status učenca vrhunskega mladega umetnika, če dosega najvišja mesta 

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
 

K vlogi je potrebno predložiti:  
 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 
(samo v primeru, da še niste oddali Soglasja o zbiranju in obdelavi 
osebnih podatkov). 

 

 

 Vlogo je potrebno oddati v tajništvo šole do 30. septembra 2020.  

 

 

Kraj in datum: 

________________________ 

 

Ime in priimek staršev: 

_________________________ 

Podpis: 

______________ 

Ime in priimek učenca: 

_________________________ 

Podpis: 

______________ 

Ime in priimek trenerja/mentorja: 

_________________________ 

Podpis: 

______________ 

Telefonska številka, na kateri je trener/mentor dosegljiv: 

_____________________________ 

 


