Dodatna pojasnila glede pridobitve statusa
I. Oddaja vloge
Starši ali zakoniti zastopniki morajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole,
oddati do 30. 9. (do 30. 1. za drugo ocenjevalno obdobje) v tajništvu šole. Vlogo lahko prinese v
tajništvo tudi učenec sam.
Vlagatelj mora izpolniti vse rubrike v vlogi, saj sicer vloga ne bo popolna.
Načeloma vlagateljem ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju pogojev. Šola bo izpolnjevanje
pogojev preverila v uradnih evidencah. Lahko pa starši dokazila priložijo in s tem pospešijo postopek
odločanja.

II. Pogoji za pridobitev statusov športnikov
Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalnih panožnih zvez v koledarskem letu, ko dopolni starost 12 let, v posebnih primerih
pa v koledarskem letu, ko dopolni starost 10 let.
Učenec lahko doseže vrhunski športnih dosežek mednarodne vrednosti v koledarskem letu, ko dopolni
starost 14 let.
Podrobneje - pogoji za pridobitev statusa športnika
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v 32. členu določa, da se posameznik
registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let (izjemoma 10. let, če je registriran v olimpijskih športnih
disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji
nastopajo športniki mlajši od 18 let), član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno
zvezo ali Zvezo za šport invalidov – Paraolimpijski komite, in ima s strani Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega
sistema ter je v pisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.
Podrobneje - pogoji za pridobitev statusa vrhunskega športnika
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v 33. členu določa, da mora biti športnik
star vsaj 14. let, da se ga, glede na njegov dosežen rezultat, razvrsti v naziv mladinskega, državnega
perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. V skladu z 18. točko 2. člena
ZŠPO-1 je vrhunski športnik, športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel
vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji (tj. članski kategoriji) in
je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

