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VLOGA ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ALI VRHUNSKEGA  

ŠPORTNIKA za šolsko leto _______/________ 
 
 

Podpisani/-a __________________________________________________________, 
(oče, mati, skrbnik) 

 
stanujoč_____________________________________________________________, 

 
za svojega otroka _____________________________________________________, 

(ime in priimek) 

 

učenca/-ko ____________  razreda OŠ Škofljica, ki trenira 

 

______________________________________________________ 
                                                                        (športna disciplina) 
    
 

vlagam predlog za dodelitev statusa (obkrožite) 
 

a) PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, ker je registriran pri nacionalni panožni športni 
zvezi in tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze.  

Prilagam izpolnjeno prilogo s katero dokazujem,  

 da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in  

 da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 
(državna prvenstva). 

  
b) VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, ker je registriran pri nacionalni panožni športni 

zvezi, tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze in dosega vrhunske 
športne dosežke mednarodnih vrednosti.  

 
Prilagam izpolnjeno prilogo s katero dokazujem,  

 da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi,  

 da dosega najvišje rezultate na državnih tekmovanjih in dosega športne 
dosežke mednarodne vrednosti. 

 

Za svojega otroka Izjavljam: 

 da bo zgleden/-a učenec/-ka, 

 da ob koncu ocenjevalnega obdobja ne bo imel/-la negativnih ocen, 

 da ne bo neopravičeno izostajal/-la od pouka, 

 da ne bo kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda, 

 da ne bo neopravičeno zavrnil/a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole. 
 
Soglašam, da se mu/ji lahko odvzame status: 

 če po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz dogovora. 
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PRILOGA K VLOGI  ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA ALI VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA 

    

Podatki o nacionalni panožni zvezi 

Ime:   

Naslov:   

Telefonska številka:   faks:   

Ime in priimek predsednika:   

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZ. KLUBA.     

  

Podatki o društvu oziroma klubu 

Ime:   

Naslov:   

Telefonska številka:   faks:   

Ime in priimek predsednika:   

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZIROMA KLUBA.     

      

Podatki o trenerju 

Ime in priimek:   

Naslov:   

Strokovni naziv:   

Telefonska številka:   Mobilni telefon   

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZIROMA KLUBA. 
    

 
 

  
Dokazilo o najboljšem  dosežku  s tekmovanja  v lanskem oziroma tekočem šolskem letu  

(status perspektivnega športnika) 

Ime tekmovanja:   

Datum tekmovanja   

Doseženo mesto:   

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZIROMA KLUBA. 

Dokazilo o najvišjem dosežku mednarodne vrednosti v lanskem oziroma tekočem šolskem letu  
(le status vrhunskega športnika) 

Ime tekmovanja:   

Datum tekmovanja   

Doseženo mesto:   

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZIROMA KLUBA. 
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Spodaj podpisani/-a: 

 dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa; 

 se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil/-a vsako spremembo, ki bi vplivala na 

upravičenost do dodelitve statusa; 

 sem seznanjen s Pravili Osnovne šole Škofljica o prilagajanju šolskih obveznosti in bom skladno 
s 5. členom podpisal dogovor s šolo, v katerem se bodo med drugim podrobno uredile 

obveznosti učenca, staršev in učiteljev. 

 sem seznanjen/-a, da se bo kot kriterij vrhunskega športnega dosežka smiselno uporabilo 
Kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov, veljavne od 1. 5. 2017, ki jih je sprejel 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport na 34. seji 18. 4. 2017 na predlog Olimpijskega 

komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (le pri vlogi za status vrhunskega športnika). 

 
             Podpis staršev oz. skrbnika:  

 
 

                                                                       _______________________ 
 
 
 
V/Na ______________________, ________________________       
             (kraj)                                            (datum) 

  

 

Popolnoma izpolnjeno vlogo oddajte po pošti v zaprti kuverti na naslov Osnovna šola Škofljica, 

Klanec 5, 1291 Škofljica, s pripisom ''Status športnika''. Kuverto lahko učenec ali starši oddajo tudi v 

tajništvu šole. Vloga se odda najkasneje do 20. septembra oz. 20. januarja v tekočem šolskem letu. 

POTRDILO O REGISTRACIJI 

 

__________________________________________________________(ime športnega društva ali kluba) 

potrjujemo, da je ________________________________________________(ime, priimek učenca/-ke)  

iz _______________  oddelka OŠ Škofljica v šolskem letu ___________/____________ 

član/članica našega kluba/društva, da je registrirana pri nacionalni panožni zvezi, da redno trenira 

in tekmuje na uradnih tekmovanjih.  

*IZPOLNI VODSTVO DRUŠTVA OZIROMA KLUBA. 

 

 

Datum:   Podpis predsednika:  Uradni žig društva/kluba:  
        

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/KriterijiRegKat.pdf

