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VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVIC DO PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
ZA DIJAKA/INJO 
 
 
V skladu z določili 3. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. list RS 30/2018), 
prosimo za pridobitev pravic do prilagoditev šolskih obveznosti za dijaka/injo  
 
__________________________________________________,  rojenega/rojene _________________________ ,  
                        (priimek in ime dijaka/inje)                                                                                                     (datum rojstva)                                                                              
 
stanujočo/em  na naslovu____________________________________, ki v šolskem letu __________________, 
                                                                            (stalni naslov)                                                                               (šolsko leto) 
 
obiskuje program ________________________________________, _________ oddelek, razrednik/ičarka 
                                                                (izobraževalni program)                              (oddelek)                                               
 
___________________________________________________ . 
                         (priimek in ime razrednika/ičarke) 
 
Področje, iz katerega predlagamo, da se dijaku/inji prilagodi šolske obveznosti (podčrtati/obkrožiti): 
 dijak, ki se vzporedno izobražuje;  
 dijak, ki bo iz zdravstvenih razlogov pogosto ali dalj časa odsoten; 
 nadarjeni dijak;  
 dijak perspektivni športnik; 
 dijak vrhunski športnik; 
 dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne 

prireditve ter izmenjave; 
 dijak v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti; 
 dijak, ki prihaja iz tuje države; 
 drugi utemeljeni primer in sicer: ________________________________________________________; 
 dijak s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi. 

 
Predlagamo (starši in dijak/inja), da se dijaku/inji prilagodijo naslednje pravice in obveznosti v izobraževanju: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Vlogi prilagamo naslednje priloge (podčrtati/obkrožiti): 

 za dijaka/injo, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o izobraževanju na šoli in izobraževalnem programu, 
kjer se dijak/inja vzporedno izobražuje; 

 za dijaka/injo perspektivno/ega in vrhunsko/ega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov; 

 za dijaka/injo, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne 
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na 
mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter 
izmenjave; 

 za dijaka/ijno zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila. 
 
Vlogo za pridobitev pravice do prilagoditev šolskih obveznosti s prilogami je potrebno oddati najkasneje do            
30. septembra za tekoče šolsko leto v šolsko svetovalno službo, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med 
šolskim letom. 

 
 

Podpis dijaka/inje:                                                  Podpis staršev:        
                                                                                                             
______________________                                     _______________________       ______________________  


