
  OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO z 
enoto VRTEC KIDRIČEVO  
Kajuhova 10, 2325 KIDRIČEVO, DŠ: 60809051 

 
 

: (02) 799 06 30,  (02) 799 06 31 
E. pošta: os.kidricevo@guest.arnes.si 
Spletna stran: http://www.os-kidricevo.si 
Podračun pri BS: 01245-6030655394 

 

Vloga za prilagajanje šolskih obveznosti OŠ Kidričevo 

V  L  O  G  A 
za dodelitev statusa učencu/ki,  

perspektivnemu/i ali vrhunskemu/i mlademu/i umetniku/ci 

 
 
Podpisani …………………………..,  ……………………………………...……………..…,    
                                    (Priimek in ime)                                              (Naslov) 

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa sinu/hčeri ………………..…………………,  
 
učencu/-ki ….…. razreda Osnovne šole Kidričevo,  ki: 
 
(USTREZNO OBKROŽI) 

 

 se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti (priložiti: potrdilo o osvojitvi 
nagrad oz. visokih mest na državnih tekmovanjih s področja umetnosti) 

 

 dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja 
umetnosti (priložiti: potrdilo o osvojitvi nagrad oz. visokih mest na državnih 
tekmovanjih s področja umetnosti) 

 

 

Izjavljam, da:  

 bo zgleden učenec/-ka,  

 ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/-a negativnih ocen, 

 ne bo neopravičeno izostajal/-a od pouka, 

 ne bo imel/-a izrečenega vzgojnega opomina, 

 ne bo kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda.  
 
Soglašam, da se mu/ji lahko začasno ali trajno odvzame status oz. mu/ji status miruje, 
če: 

 mu/ji bo izrečen vzgojni opomin, 

 bo zlorabil/-la opravičevanje, 

 bo dobil/a pri enemu ali več predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več 
negativnih ocen; 

 bo imel/a v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na sposobnosti, eno ali več 
negativnih ocen;  

 bo neopravičeno zavrnil/-a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, 

 bo s svojim malomarnim vedenjem, malomarnim odnosom do šolskega dela oviral/-a 
in moti/-la učence in učitelje pri rednem pouku, 

 bo kršil/-a hišni red in pravila šolskega reda. 

 

V/na: ……………………………                                              Podpis starša/skrbnika:  
          (Kraj in datum)  
              ……….…………………………..  

 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
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Vloga za prilagajanje šolskih obveznosti OŠ Kidričevo 

V  L  O  G  A 
za dodelitev statusa učencu/-ki  

perspektivnemu/i ali vrhunskemu/i športniku/ci 

 
Podpisani …………………………..,  ……………………………………...……………..…,    
                                    (Priimek in ime)                                              (Naslov) 

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa sinu/hčeri ………………..…………………,  
 
učencu/-ki ….…. razreda Osnovne šole Kidričevo,  ki: 
 
 
 
(USTREZNO OBKROŽI) 

 

 je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih zvez (priložiti: Časovni razpored treningov, priprav 
in tekmovanj) 
 

 dosega visoke rezultate na državnem nivoju (priložiti: potrdilo o doseženih 
rezultatih na državnem nivoju) 
 

 dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti. 

 

Izjavljam, da:  

 bo zgleden učenec/-ka,  

 ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/-a negativnih ocen, 

 ne bo neopravičeno izostajal/-a od pouka 

 ne bo imel/-a izrečenega vzgojnega opomina, 

 ne bo kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda.  
 
Soglašam, da se mu/ji lahko začasno ali trajno odvzame status oz. mu/ji status miruje, 
če: 

 mu/ji bo izrečen vzgojni opomin, 

 bo zlorabil/-la opravičevanje, 

 bo dobil/a pri enemu ali več predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več 
negativnih ocen; 

 bo imel/a v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na sposobnosti, eno ali več 
negativnih ocen;  

 bo neopravičeno zavrnil/-a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, 

 bo s svojim malomarnim vedenjem, malomarnim odnosom do šolskega dela oviral/-a 
in moti/-la učence in učitelje pri rednem pouku, 

 bo kršil/-a hišni red in pravila šolskega reda. 

 

V/na: ……………………………                                              Podpis starša/skrbnika:  
          (Kraj in datum)  
              ……….…………………………..  

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
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Vloga za prilagajanje šolskih obveznosti OŠ Kidričevo 

P O T R D I L O    KLUBA 

Športni klub/društvo 

…………………………………………………………………………………..………. iz 

……………………………………………………………………………………………… 

daje na podlagi zahtevka staršev/skrbnikov  …………….………………….…… , iz 

………….…….…………..,  

potrdilo, 

 da je ……………………………………………………………..  učenec/-ka  ………. razreda, 

Osnovne šole Kidričevo,  

 
 
(USTREZNO OBKROŽI) 

 

 je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih zvez (priložiti: Časovni razpored treningov, priprav 
in tekmovanj) 
 

 dosega visoke rezultate na državnem nivoju (priložiti: potrdilo o doseženih 
rezultatih na državnem nivoju) 
 

 dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti. 

 

Mnenje: 

Učenec/učenka je perspektiven/-na ali vrhunski/a  športnik/-ica in lahko na podlagi našega 
predloga pridobi status perspektivnega/ne oz. vrhunskega/e športnika/športnice. 
 
 

V/na: ……………………………                                                    Podpis trenerja: 
……………………………… 
       (Kraj in datum)        
 

Žig društva/kluba 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/
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Vloga za prilagajanje šolskih obveznosti OŠ Kidričevo 

P O T R D I L O   ŠOLE 
 
…………………… ……………………………………………………………………………,  
                                                                     (Naziv šole)                                                  (Naslov) 

daje na podlagi zahtevka staršev/skrbnikov  …………………………………………, iz 

………….…….…………………………………………………………………………………

…………..,  

 
potrdilo, da se…………………………………………………………………… učenec/-ka, 
…………….  
                                                                         Priimek in ime) 
razreda Osnovne šole Kidričevo vzporedno izobražuje v naši šoli in da: 
 
(USTREZNO OBKROŽI) 
 

 se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti (priložiti: potrdilo o osvojitvi 
nagrad oz. visokih mest na državnih tekmovanjih s področja umetnosti) 

 

 

 dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja 
umetnosti (priložiti: potrdilo o osvojitvi nagrad oz. visokih mest na državnih 
tekmovanjih s področja umetnosti) 
. 

 
                                                                                              

 
 
Mnenje: 

Učenec/učenka lahko na podlagi našega predloga pridobi status perpektivne/ga ali 
vrhunske/ga umetnice/ka. 
 

 
Kraj in datum: …………………………..                       Podpis profesorja/učitelja: 
…………………………………. 
 

Žig 

 

http://www2.arnes.si/~osmbbkk/

