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P R E D L O G 

ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 

 
Spodaj podpisani starši oziroma zakoniti zastopniki 

 
________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
(ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov in naslov stalnega ali začasnega prebivališča) 

 
 

predlagamo, da 
 

 

___________________________________________, rojen/a _____________________________, 
                         (ime in priimek učenca/učenke)                                     (datum rojstva) 

 
 

naslov bivališča ___________________________________________________________________, 
                                                     (naslov stalnega ali začasnega prebivališča učenca) 

 
 

ki v šolskem letu _______ /__________  obiskuje ________________ Osnovne šole Vodice, 
           (šolsko leto)                                                   (razred in oddelek) 

 

 
v tem šolskem letu pridobi status (ustrezno obkrožiti ali označiti) 

 
učenca perspektivnega športnika  učenca perspektivnega mladega umetnika 

 

učenca vrhunskega športnika   učenca vrhunskega mladega umetnika 
 

 
S podpisom tega predloga izjavljamo, da smo v celoti seznanjeni s Pravili o prilagajanju šolskih 

obveznosti v Osnovni šoli Vodice, jih kot take sprejemamo in jih bomo v delu, ki se nanašajo na 
pravice in obveznosti učenca s statusom in na obveznosti staršev učenca s statusom, tudi v celoti 

upoštevali. 

 
 

Datum:  _________________ 
      

          ___________________________________________  
                                                     (ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov)  

                                           

                                                               ___________________________________________  
                           (podpis)         (podpis)   
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OBVEZNE PRILOGE PREDLOGU – GLEDE NA PREDLAGAN STATUS 

 

 

 
Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega športnika: 

 potrdilo, da je učenec član športnega kluba; 
 potrdilo nacionalne panožne športne zveze o registraciji. 

 

Obvezne priloge za pridobitev statusa vrhunskega mladega športnika: 
 potrdilo, da je učenec član športnega kluba; 

 potrdilo nacionalne panožne športne zveze o registraciji; 
 dokazila o doseženih vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti v preteklem šolskem 

letu. 
 

Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika: 

 potrdilo organizacije/zveze/društva v katero je učenec vključen; 
 dokazila o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti v preteklem šolskem letu. 

 
Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika: 

 potrdilo organizacije/zveze/društva v katero je učenec vključen; 

 dokazila o doseganju najvišjih mest oziroma nagrad na državnih oziroma mednarodnih 
tekmovanjih s področja umetnosti v preteklem šolskem letu. 

 
 

Predlog se odda v tajništvu Osnovne šole Vodice ali se pošlje po pošti na naslov: Osnovna šola 
Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice 


