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Šolsko leto 2022/23 

 

Datum: 5. 9. 2022   

Številka: 60301-13/2022 

 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA 

 

 

Podpisani/na ________________________, stanujoč/a_____________________________, 

                           (starši/zakoniti zastopnik otroka)                                                (naslov) 

 

želimo v šolskem letu 2022/23 za svojega otroka _________________________________,  

                       (ime in priimek) 

 

rojenega/no ______________, učenca/ko ____. ____  razreda, pridobiti (ustrezno obkrožite): 

 

 status učenca perspektivnega športnika  

 status učenca vrhunskega športnika 

Vrsta športne discipline: ___________________________________________________ 
 
Športni klub: ____________________________________________________________ 
 
 

Status učenca perspektivnega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o 
osnovni šoli pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in 
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Vsak učenec, ki 
izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v 
javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 
Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o 
osnovni šoli, staršem k vlogi ni treba priložiti posebnih dokazil. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov, 
objavljenem na spletni strani: https://olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija. 

https://olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
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Status učenca vrhunskega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni 

šoli pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Vsak 

učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu s 33. členom Zakona o športu kategoriziran 

športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Za uveljavljanje statusa vrhunskega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni 
šoli, staršem k vlogi ni treba priložiti posebnih dokazil. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Aktualnem seznamu kategoriziranih 
športnikov, objavljenem na spletni strani: https://olympic.si/sportniki/registracija-in-
kategorizacija. 
 

Vlogo za pridobitev statusa športnika je potrebno oddati do petka, 30. 9. 2022,  v 

tajništvu šole ge. Janji Križan Sarjaš.  

 

 

Kraj in datum:            Podpis obeh staršev/skrbnikov: 

 
______________________        __________________ 
  
             ___________________ 

https://olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
https://olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

