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VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
DO PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

I. PODATKI O VLAGATELJU1 

____________________________ ____________________ 
ime in priimek  datum rojstva 

______________________________________________________________ 
naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka in kraj) 

________________________________ ___________________ 
elektronski poštni naslov telefonska številka 

II. PODATKI O VLAGATELJEVEM STARŠU OZ. ZAKONITEM ZASTOPNIKU 
  

___________________________________________  
ime in priimek 

_______________________________________________________  
naslov stalnega bivališča (samo, če je različen od dijakovega) 

________________________________ ____________________ 
elektronski poštni naslov telefonska številka 

III. PODATKI O ŠOLANJU 

V ŠOLSKEM LETU ____________ (vpiši) OBISKUJEM   1   2   3   4   5  LETNIK (obkroži) 

________________________________ ______ ________________________ 
izobraževalni program oddelek ime in priimek razrednika 

IV. VLOGO ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITVE OPRAVLJANJA ŠOLSKIH 
OBVEZNOSTI VLAGAM ZARADI OZ. KOT: (obkrožiti številko pred ustrezno prilagoditvijo in 

k vlogi obvezno priložiti navedena dokazila) 

PRILAGODITEV POTREBNA DOKAZILA - PRILOGE 

1 vzporednega izobraževanja potrdilo o šolanju na drugi šoli 

2 posebnih potreb odločba o usmeritvi 

3 
posebnih potreb, poleg prilagoditev 
v odločbi 

odločba o usmeritvi in pisna utemeljitev z dokazili 

4 
daljše ali pogoste odsotnosti iz 
zdravstvenih razlogov 

zdravniška dokazila 

5 nadarjen dijak / 

6 perspektivni športnik 
potrdilo OKS – Združenja športnih zvez in letni načrt 
treningov ter tekmovanj 

7 vrhunski športnik 
potrdilo OKS – Združenja športnih zvez in letni načrt 
treningov ter tekmovanj 

8 

priprav na mednarodno tekmovanje 
v znanju ali drugo mednarodno 
izobraževalno ali kulturno prireditev 
ter izmenjavo 

podatke o organizaciji, ki vodi priprave in načrt priprav, 
tekmovanj oz. izmenjave 

9 
drugih športnih in kulturnih 
dejavnosti 

potrdilo organizacije (kluba, društva,…) o aktivnosti in 
letni načrt dejavnosti 

10 dijak, ki prihaja iz tuje države / 

11 drugega utemeljenega primera pisna utemeljitev z dokazili 

                                                
1 Oblika za moški spol je uporabljena izključno zaradi večje jasnosti in preglednosti 
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V. OPIS VZROKA, ZARADI KATEREGA ŽELIM PRIDOBITI PRAVICO DO 

PRILAGODITVE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI. (Opisati vzrok in navesti podatke, ki so pomembni 

za pridobitev pravice do prilagoditve šolskih obveznosti.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________ 

 __________________________ __________________________ 
 podpis dijaka podpis starša ali zakonitega zastopnika 


