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V L O G A  ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA ALI UČENCA UMETNIKA 
 
 
Starši oziroma zakoniti zastopniki _______________________________________________ 
                                                                                                       (ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov) 
 

predlagamo, 
 

da _____________________________________, rojen/a____________________________, 
                             (ime in priimek učenca/ke) 
 

naslov bivališča ________________________________________, ki v šolskem letu ______________ 
 
obiskuje ____________ oddelek, 
                        (razred in oddelek) 

 
v tem šolskem letu pridobi status 

 
 

A učenca perspektivnega športnika/mladega umetnika. 
 

B učenca vrhunskega športnika/ mladega umetnika. 
 

(obkrožite črko in podčrtajte športnika ali umetnika) 
 
 
 

 
 
Datum:_____________________________ Podpis staršev/skrbnikov:/__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
(vlogo oddajte v tajništvu šole v zaprti ovojnici) 

__________________________________________________________________________________ 
S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da šola obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na 
podlagi in v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). 
In sicer, samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali (za pridobitev statusa in 
prilagajanja obveznosti po sklenjenem dogovoru): praviloma do konca šolskega leta, razen tistih, ki so bili javno objavljeni ali za katere 
zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju arhiviranja in računovodstva. Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati 
s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov tajnistvoo@jomos.si , ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na 
podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Na predhodno navedeni elektronski naslov lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu 
do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt 
upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana, njegova pooblaščena oseba za varstvo 
osebnih podatkov pa je Simona Kralj (simonak@jozmos.si). Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec.  
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STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ali VRHUNSKEGA  
ŠPORTNIKA  ali  MLADEGA UMETNIKA 

 

Podatki o učencu in njegovih starših oziroma skrbnikih 

Ime in priimek učenca  Datum rojstva:  

Ime in priimek očeta  

Ime in priimek matere  

Naslov stalnega bivališča  

 

Telefonska številka 

 doma v službi mobitel 

oče    

mati    

Razred  

Razrednik  

 

S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, še posebej s 

prilagoditvami pri ocenjevanju, z opravičevanjem odsotnosti od pouka ter obveznostmi učenca. 

 

Podpis staršev/skrbnikov  

      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Podatki o društvu oziroma klubu in trenerju oziroma mentorju 

Naziv društva, kluba, šole  

Naslov  

Ime in priimek odgovorne osebe 

(trenerja oziroma mentorja) 

 

Telefonska številka odgovorne osebe 

(trenerja oziroma mentorja) 

 

 
 
 
Datum:       Podpis trenerja oziroma mentorja: 
________________     _____________________________________ 
 

 
Obvezne priloge za perspektivnega športnika/umetnika 

 Potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji 

 Dokazila o sodelovanju v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v lanskem šolskem letu (za 
športnika) 

 Dokazila o sodelovanju na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem šolskem letu (za umetnika) 
 

Obvezne priloge za vrhunskega športnika/umetnika 
 Potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji 

 Dokazila o vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti v lanskem šolskem letu (za športnika) 

 Dokazila o osvojenih najvišjih mestih oziroma nagradah na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem 
šolskem letu (za umetnika) 


