
Vloga za podelitev statusa učenca perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika 

 

Stran 1 od 3 

 

VLOGA – STATUS UČENCA MLADEGA UMETNIKA  
 

Podatki o učencu in njegovih starših oziroma skrbnikih 

Ime in priimek učenca:  
Datum 

rojstva: 
 

Razred in oddelek:  

Ime in priimek razrednika:  

Ime in priimek 

starša/skrbnika: 
 

Naslov stalnega 

prebivališča: 
 

Telefonska številka 

starša/skrbnika: 

osebna službena 

  
*Izpolnijo starši oziroma skrbniki. 

 

Podatki o glasbeni oz. drugi šoli z javnoveljavnim programom s področja umetnosti 

šola 1: 

Ime šole:  

Naslov:  

Naslov prostora, kjer 
pouk oz. vadba 

poteka: 

 

Program:  

Predmet:  

Ime in priimek 

učitelja: 
 

šola 2: 

Ime šole:  

Naslov:  

Naslov prostora, kjer 
pouk oz. vadba 

poteka: 

 

Program:  

Predmet:  

Ime in priimek 

učitelja: 
 

*Izpolnijo starši oziroma skrbniki. 
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URNIK POUKA oz. VADBE 

Dan Pričetek pouka Konec pouka 
ŽIG in podpis 
učitelja 

Opomba 

P 
O 

N 

od_______ do_______   

T 
O 
R 

od_______ do_______   

S 

R 
E 

od_______ do_______   

Č 
E 

T 

od_______ do_______   

P 
E 
T 

od_______ do_______   

S 

O 
B 

od_______ do_______   

Opomba: Nepodpisanih in neožigosanih podatkov ne moremo upoštevati. Urnik se lahko priloži tudi kot, od 
institucije, podpisana in ožigosana priloga.  

 

Podatki o načrtovanih javnih nastopih in tekmovanjih 

Januar Februar 

  

Marec April 

  

Maj Junij 

  

Julij Avgust 

  

September Oktober 

  

November December 

  

Opomba: Preglednico izpolni učitelj oz. pooblaščena oseba institucije. Podatki se lahko priložijo tudi kot, s 
strani institucije, podpisana in ožigosana priloga.  
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Podatki o učitelju 

Ime in priimek:  

Strokovni naziv:  

Telefonska številka:  

 

IZJAVA UČITELJA – izjavljam: 

1. da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi, resnični, točni in popolni 

2. in za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 
Datum ______________________________ Podpis trenerja _________________________ 

 

 

Žig in podpis učitelja oz. pooblaščene osebe________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA STARŠEV – izjavljam, da: 

1. so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vlogi, resnični, točni in popolni, 

2. sva se starša dogovorila, da otrok uveljavlja pravico do statusa, 

3. v namen ureditve otrokovega statusa učenca mladega umetnika soglašam z zbiranjem, 

obdelavo in s hrambo navedenih osebnih podatkov, 

3. za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost. 

 
 

 

V/na __________________, dne ______________________ 

 

 

Podpis učenca/-ke__________________Podpis starša/-ev_________________ __________________ 
 

 

 

PRILOGE 

 Potrdilo o vpisu v glasbeno oz. drugo šolo z umetniškim javnoveljavnim programom. 

 Dokazila o osvojenih priznanjih na regijskih in državnih tekmovanjih iz področja 

umetnosti. 

 Dokazilo o osvojenem najvišjem mesto oziroma 1., 2. ali 3. mestu na državnih 

tekmovanjih s področja umetnosti. 

 


