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VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITVE OPRAVLJANJA ŠOLSKIH 

OBVEZNOSTI 

 

1. MOJI PODATKI: (Podatke zapiši s tiskanimi črkami) 

PRIIMEK 
 

 

IME 
 

 

DATUM ROJSTVA 
 

 

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA BIVALIŠČA 
 

 

KRAJ BIVALIŠČA 
 

 

POŠTNA ŠTEVILKA BIVALIŠČA 
 

 

V ŠOLSKEM LETU _____________ 
OBISKUJEM 

LETNIK: 

 ODDELEK: 
 

PROGRAM: 
 

PRIIMEK IN IME RAZREDNIKA: 
 

KONTAKT DOMA 
 

MOBILNI TELEFON: 

E-POŠTA:  
 

PRIIMEK IN IME ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA (staršev, …) samo za 
mladoletne dijake 

 

PODPIS STARŠEV (samo za 
mladoletne dijake) 

 

PODPIS DIJAKA/INJE 
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2. PROSIM ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITVE OPRAVLJANJA 

ŠOLSKIH OBVEZNOSTI: (Obkroži številko pred ustreznim opisom in ob oddani 

vlogi obvezno priloži navedena dokazila). 

 

Zap. št. PRILAGODITVE DOKAZILA 

1. za dijaka, ki se vzporedno izobražuje potrdilo o vpisu 

2. za dijaka, ki se pripravlja na 
mednarodna tekmovanja v znanju 
ali druge mednarodne izobraževalne 
in kulturne prireditve ter izmenjave 

potrdilo s podatki organizacije, ki vodi 
priprave na tekmovanja ali druge 
mednarodne izobraževalne ali kulturne 
prireditve ter izmenjave 

3. za dijaka perspektivnega športnika potrdilo OKS – Združenja športnih zvez 
o vpisu v evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov 

4. za dijaka vrhunskega športnika potrdilo OKS – Združenja športnih zvez 
o vpisu v evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov 

5. za dijaka, ki je daljše obdobje in 
pogosto odsoten iz zdravstvenih 
razlogov 

zdravniška dokazila 

6. za dijaka, v primeru drugih športnih 
in kulturnih dejavnosti 

potrdilo organizacije v kateri se 
udejstvuje 

7. za dijaka, ki prihaja iz tuje države  

8. za nadarjenega dijaka  

 

3. KRATEK OPIS AKTIVNOSTI DIJAKA, KI ŽELI PRIDOBITI PRAVICO DO 

PRILAGODITVE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI. (opišite aktivnost, s katero se ukvarjate, časovni razpored 

treningov, tekmovanja, nastope in druge podatke, ki se vam zdijo pomembni za pridobitev pravice do prilagoditve 

šolskih obveznosti in bodo zapisane v osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga bomo pripravili za vaše 

izobraževanje). 

 

 

 

 

 

 


