
V L O G A za dodelitev statusa kulturnika 
 

Podpisani ______________________________, iz ______________________________, _________________  

(priimek in ime)     (naslov)  

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa kulturnika sinu/hčeri ______________________________________,  

            (priimek in ime)  

učencu/ki ______ razreda OŠ Razkrižje,  

ki je vključen/a ____________________________________________________.  

(naziv šole))  

Izobražuje se v programu/ dejavnosti _________________________________________________.  

Urnik (vadbe, pouka, nastopov, tekem, …) v času pouka:  

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

 
Istočasno 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.  

 

Ter 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 predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen;  

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

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

 bo s svojim odnosom oviral/a in moti/la učence in učitelje pri rednem pouku,  

 bo kršil/a hišni red in pravila šolskega reda.  

 
 

Datum: ……….……………………………………… 

Podpis staršev/skrbnikov: ……….………………………………………              ……….……………………………………… 

Podpis učenca/ke: ……….……………………………………… 

 
Priloga:  
potrdilo ustanove, kjer se izobražuje, program dela in nastopov, dosedanji pomembni nastopi in dosežki 

  



V L O G A za dodelitev statusa športnika 
 

Podpisani ______________________________, iz ______________________________, _________________  

(priimek in ime)     (naslov)  

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa športnika sinu/hčeri ______________________________________,  

            (priimek in ime)  

učencu/ki ______ razreda OŠ Razkrižje,  

ki je član/ica društva v ______________________________________,  

in trenira ter tekmuje v športni panogi _______________________________________________________.  

(naziv kluba/ društva))  

Urnik (vadbe, pouka, nastopov, tekem, …) v času pouka:  

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

 
Istočasno 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.  

 

Ter 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 predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen;  

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

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

 bo s svojim odnosom oviral/a in moti/la učence in učitelje pri rednem pouku,  

 bo kršil/a hišni red in pravila šolskega reda.  

 

Datum: ……….……………………………………… 

Podpis staršev/skrbnikov: ……….………………………………………              ……….……………………………………… 

Podpis učenca/ke: ……….……………………………………… 

 

Priloga:  

potrdilo trenerja (kluba, društva), ki vsebuje letni program treningov, iz katerih je razvidna tedenska 

obremenitev učenca, seznam tekmovanj, ki se jih bo učenec udeležil 


