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                                                                                                                                                                      PRILOGA 1 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
 
Osnovna šola Mozirje 
Šolska ulica 23 
3330 Mozirje 
 
 
 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 102/07; ZOsn ) in  
3. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti 

starši  (________________________________________________________________________) 
                                                  (ime in priimek ter stalno prebivališče staršev)   
 
                                                                                   podajamo                                    
 
 

PREDLOG 
za dodelitev statusa 

 
 

a) perspektivnega športnika 
b) perspektivnega mladega umetnika 
c) vrhunskega športnika 
d) vrhunskega mladega umetnika 

 
učencu/-ki ________________________________________________________________________                                   
(ime in priimek, rojstni datum ter stalno prebivališče učenca),  iz ________________ razreda. 
 
Razlogi za dodelitev statusa: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Učenec/-ka 
 
športnik-ca 
- je član/-ica kluba oziroma društva__________________________________________________ , 
- je registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi ___________________________________ , 
- tedenska obremenitev: treningi _________ ur in tekmovanja _____ ur, 
- predvideno število ur oziroma dni odsotnosti od pouka:_______________________________ , 
- tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze _____________________ , 
- na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih dosega naslednje rezultate (samo za status 

vrhunskega športnika): 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ . 



                                                                 
umetnik-ca  
- je vpisan-a v ________________________________________ , kjer se vzporedno izobražuje, 
- tedenska obremenitev z dodatnimi programi v obsegu ___________ ur, 
- se udeležuje tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni __________________________, 
- dosežki na državnih oziroma mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti (samo za 

uveljavljanje statusa vrhunskega mladega umetnika): 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

K predlogu v skladu s 3. členom Pravilnika o prilagajanju obveznosti  za pridobitev statusa učenca, 
ki se vzporedno izobražuje oz. statusa perspektivnega športnika, prilagamo naslednja dokazila: 
 

 potrdilo društva oziroma kluba, da je registriran pri nacionalni panožni zvezi, da tekmuje 

na uradnem tekmovanju te športne zveze, potrdilo s podatki o časovnem tedenskem 

razporedu treningov, priprav in tekmovanj, potrdilo o predvideni odsotnosti od pouka (za 

status športnika); 

 dokazilo o doseženih rezultatih; 

 dokazilo o vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti, ki ga izda nacionalna panožna 

zveza, s podpisom odgovorne osebe in z žigom (samo za status vrhunskega športnika). 

ali 

 potrdilo o vpisu v šole, kjer se učenec vzporedno izobražuje (za status učenca, ki se 

vzporedno izobražuje); 

 urnik oziroma dokazilo o tedenski obremenitev z dodatnimi programi; 

 dokazila o sodelovanju na tekmovanjih, 

 potrdila o doseženih mestih oziroma prejetih nagradah na državnih in mednarodnih 

tekmovanjih s področja umetnosti (samo za status vrhunskega mladega umetnika). 

 
 

Podpis matere: _____________________________        Podpis učenca: _______________________ 
 
Podpis očeta: ______________________________   Datum: _____________________ 
     
 
 
 
 
 
 
 
                                              


