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Priloga 1 
 
 
Starš/skrbnik:  
 
        
_________________________ 
 (Ime in priimek)  

     

_________________________ 
                (Naslov vlagatelja)      
 
 
 
 
OŠ Draga Bajca Vipava 
Vinarska cesta 4 
5271 Vipava 
 
 
 

Datum:_______________ 

 

 
 

Vloga – predlog za dodelitev statusa učenca 
 

 
 

Starši/skrbniki  učenca-ke ..................................................................... , ki v šolskem             
                                                                                         (Ime in priimek učenca-ke) 
 

letu 20...../20...... obiskuje ......... razred/oddelk  Osnovne šole Draga Bajca Vipava 

predlagamo, da se našemu otroku dodeli status (ustrezno označite): 

 učenca perspektivnega športnika                       

 učenca vrhunskega športnika 

 učenca perspektivnega mladega umetnika     

 učenca vrhunskega mladega umetnika 

 
Podelitev statusa predlagamo in želimo zaradi naslednjih okoliščin (ustrezno označite): 
 
a) Učenec-ka je športnik-ca  
 

in je član-ica  kluba /  društva ……………………………………… , ki je registriran pri 
                                                                                                   (Naziv/ime kluba/društva) 

nacionalni panožni zvezi …………………………………………………….. 
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Tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze na:  

 državni ravni,  

 mednarodni ravni,  

 je dosegel-a vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

 

 

b) Učenec-ka je mlad-a umetnik-ca 

in je vpisan-a/vključen-a v …………..………………………………….. šolo/ustanovo,  
                                                                                              (Ime šole/ustanove) 

kjer se vzporedno izobražuje/usposablja na področju umetnosti. 

Udeležuje se tekmovanj s področja umetnosti na: 

  državni ravni, 

  mednarodni ravni. 

 

 

Prilagamo naslednja dokazila (ustrezno označite): 

a) Za status učenca perspektivnega športnika: 

 potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni športni zvezi in 

 potrdila o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 

s podpisom odgovorne osebe in žigom nacionalne panožne zveze ali športnega društva 

oziroma kluba, ki je vključen v nacionalno panožno zvezo, če je učenec član le-tega ali drugo 

verodostojno listino (članska izkaznica). 

 

b) Za status učenca perspektivnega mladega umetnika: 

 verodostojno potrdilo o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih iz preteklega ali 

tekočega šolskega leta s področja umetnosti. 

 

c) Za status učenca vrhunskega športnika: 

 potrdilo o doseženem vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti (vrhunski športni 

dosežek evropske ali svetovne vrednosti), ki ga izda nacionalna panožna zveza s 

podpisom odgovorne osebe in žigom.  

 

č) Za status učenca vrhunskega mladega umetnika: 

 verodostojno potrdilo o doseženih mestih oziroma prejetih nagradah iz preteklega ali 

tekočega šolskega leta na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih. 

 
 
 
 

Podpis starša / skrbika _______________________ 


