
Na osnovi  49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, popravka 
št. 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15 in 46/16 (49/16 pop.) in 25/17-ZVaj) in v skladu z določili 51. člena 
Zakona o osnovni šoli  (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K; v nadaljevanju ZOsn) 
in Zakonom o športu (Ur. l.t RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo) ter Okrožnico Direktorata za predšolsko vzgojo in 
osnovno šolstvo MIZŠ, številka 6030-1/2019/21 so bila pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (sprejeta 4. 11. 2019) in podrobneje 
urejajo postopek za pridobitev statusa perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika ter prilagajanje šolskih 
obveznosti. Objavljamo obrazec za dodelitev statusa učencu. Hkrati vas opozarjamo, da se je pri dodelitvi statusa potrebno držati 
dogovorjenih pravil ter omenjenega zakona, zlasti glede učnega uspeha in drugih učnih obveznosti, sicer se lahko status učencu 
zamrzne ali ukine. 

 
PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA 

ŠPORTNIKA OZIROMA MLADEGA UMETNIKA 
 

Podpisani/-a _______________________________________________________________________________________________ 
(oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka) 

 
naslov prebivališča________________________________________________________________________________________ 
 

 
za svojega otroka __________________________________________________, rojenega ____________________________ 

        (ime in priimek otroka)    (datum rojstva) 
 

učenca/-ko  _________ razreda OŠ Polzela 
 
                               
v šolskem letu 2022/2023 vlagam predlog (ustrezno obkrožite): 
 

A) za dodelitev statusa perspektivne/-ga športnika/-ce 
B) za dodelitev statusa vrhunske/-ga športnika/-ce 
C) za dodelitev statusa perspektivne/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 
D) za dodelitev statusa vrhunske/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 
 
 

K predlogu prilagam (ustrezno obkrožite): 
 

A) za dodelitev statusa perspektivne/-ga športnika/-ce: 
➢ natančno poimenovanje kluba, panoge, da bo podatek možno preveriti v seznamu registrianih oz 

kategoriziranih športnikov pri nacionalni panožni športni zvezi. 
 

B) za dodelitev statusa perspektivne/-ga mlade/-ga umetnika/-ce: 
➢ potrdilo, da je učenec/-ka mladi umetnik, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, 
➢ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
➢ potrdilo/podatke o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto. 

 
 

C) za dodelitev statusa vrhunske/-ga športnika/-ce: 
➢ natančno poimenovanje kluba, panoge, da bo podatek možno preveriti v seznamu registrianih oz 

kategoriziranih športnikov pri nacionalni panožni športni zvezi  
 

 
D) za dodelitev statusa vrhunske/-ga mlade/-ga umetnika/-ce: 

➢ potrdilo, da je učenec/-ka mladi umetnik, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, 
➢ potrdilo oz. dokazilo o najvišjem mestu oziroma nagradi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, 
➢ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu. 

 
 

Podpisani/-a: 
➢ dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in 
➢ se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do 

dodelitve statusa. 
 
 

Kraj in datum:_______________            Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov otroka: 


