
 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Ulica Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci 
Tel.: 02 57 35 800; fax: 02 57 35 810 

e-mail: o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si 

 
Starši/skrbniki učenca/učenke na podlagi 5. člena internih Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti v OŠ 
Franceta Prešerna Črenšovci, dajemo pisno 

 
 

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA UČENCA 
 

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

                 (obkrožite ustrezno opcijo) 
 

v šolskem letu 2021/2022 
 
I.) UČENCU/UČENKI: 
Ime in priimek: _________________________________________________________________ 
 
Naslov prebivališča: _____________________________________________________________ 
 
Razred, ki ga obiskuje v šolskem letu: ____________________ 

 
II.) K PREDLOGU JE POTREBNO PREDLOŽITI: 

 za status učenca vrhunskega športnika = potrdilo, da je učenec dosegel vrhunski športni dosežek 
mednarodne skupnosti; 

 za status učenca perspektivnega športnika = potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni 
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez; 

 za status učenca vrhunskega mladega umetnika = potrdilo oziroma ustrezno dokazilo, da je učenec 
dosegel oziroma dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja 
umetnosti; 

 za status učenca perspektivnega mladega umetnika = potrdilo, da se učenec udeležuje državnih 
tekmovanj s področja umetnosti. 

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu, s sklepom, ki ga izda ravnateljica zavoda. 

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti najkasneje do 30. septembra tekočega 

šolskega leta. Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane 

pogoje. 

S svojim podpisom tudi potrjujem, da sem seznanjen/a z vsebino internega Pravilnika o prilagajanju šolskih 

obveznosti v zavodu. Prav tako sem seznanjen/a in soglašam oziroma podajam svojo pisno privolitev, da se 

osebni podatki navedeni na tej pisni vlogi zbirajo, uporabljajo in hranijo zgolj za namen za katerega so bili 

zbrani in sicer za odločanje v postopku pridobitve/ne pridobitve enega od statusov (navedenih v vlogi) in se 

hranijo do konca šolanja učenca.  

V______________________, dne________    Podpis starša/skrbnika, 

           _______________________________ 

mailto:o-fpcrensovci.ms@guest.arnes.si

