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VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITEV PRI 
OPRAVLJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 
30/18) se lahko dodeli status, če dijak izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom. 

(1) Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku: 
-        ki se vzporedno izobražuje, 
-        s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi, 
-        zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov. 

(2) Dijaku iz prve alineje prejšnjega odstavka z osebnim izobraževalnim načrtom obe šoli 
določita tudi obseg izobraževalnega dela in način izpolnjevanja obveznosti na posamezni šoli 
za posamezno šolsko leto. 

(3) Šola lahko prilagodi šolske obveznosti: 
1. nadarjenemu dijaku, 
2. dijaku perspektivnemu športniku, 
3. dijaku vrhunskemu športniku, 
4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge 

mednarodne   izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, 
5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, 
6. dijaku, ki prihaja iz tuje države, 
7. v drugih utemeljenih primerih, 
8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi. 

 

Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto oziroma do 31. 
marca tekočega šolskega leta, če se šolsko leto začne 1. marca, iz utemeljenih razlogov pa 
lahko tudi med šolskim letom. 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve učencu/dijaku določi ravnatelj s sklepom o 
dodelitvi statusa, in sicer tako, da učenec/dijak praviloma lahko opravi vse obveznosti v 
posameznem ocenjevalnem obdobju. Če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje vseh obveznosti, 
mu šola status lahko odvzame ali določi, da status miruje ali preneha. 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajte razrednikom ali ravnatelju. 

 

 

Ravnatelj: 

Ludvik Sukič 

 
 

  



 
VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITEV PRI OPRAVLJANJU  

ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

I. OSEBNI PODATKI (podatke zapišite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami) 
 
Ime  
Priimek  
Datum rojstva  
EMŠO  
Ulica /Kraj bivališča in hišna številka  
Poštna številka in pošta  
Telefonska številka  
Izobraževalni program  
Letnik in oddelek  
Podpis dijaka/dijakinje  
Priimek in ime zakonitega zastopnika  
Telefonska številka  
Podpis zakonitega zastopnika  
(obvezno samo za mladoletne dijake) 

 

 
 
 
II. PROSIM ZA PRIDOBITE PRAVICE DO PRILAGODITVE OPRAVLJANJA ŠOLSKIH 

OBVEZNOSTI  
 

(obkrožite številko pred ustrezno vrsto prilagoditve ali dopišite vrsto prilagoditve, oddani vlogi 
obvezno priložite ustrezna dokazila) 

Prilagoditev dijaku: Ustrezno dokazilo 
1. perspektivnemu športniku Potrdilo OKS – Združenja športnih zvez o vpisu v 

evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov 
2. vrhunskemu športniku Potrdilo OKS – Združenja športnih zvez o vpisu v 

evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov 
3. v primeru drugih športnih in kulturnih 

aktivnosti 
Potrdilo organizacije/društva, kjer se dijak 
udejstvuje 

4. ki se vzporedno izobražuje Potrdilo o vpisu v srednjo šolo 
5. zaradi daljših ali pogostih 

odsotnostih iz zdravstvenih razlogov 
Zdravniška potrdila 

6. ki prihaja iz tuje države Sklep o možnosti nadaljevanja izobraževanja v 
RS 

Drugo:  
 

 

Kraj in datum: ____________________ Podpis dijaka/dijakinje:_____________________ 

      Podpis staršev:___________________________ 



VPRAŠALNIK O ŠPORTNI AKTIVNOSTI (za dijake športnike/športnice) 

 

ŠPORTNI PODATKI (izpolni dijak športnik/športnica skupaj s trenerjem) 

Športna organizacija (klub, društvo)  
 

Naslov  
 

 

Trener 
Ime in priimek  
Naslov  
Telefon  
 

PODATKI O DOSEDANJIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 

Leto pričetka vadbe  
Povprečno št. ur vadbe na teden  
Kraj vadbe  
 

NAJPOMEMBNEJŠI ŠPORTNI DOSEŽKI V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

Datum  Kraj tekmovanja Rang tekmovanja Uvrstitev 
    
    
    
    
    
    
 

Rangi tekmovanja so: mednarodna tekmovanja, državno prvenstvo (pionirji, mladinci, člani), manjše 
tekme (šolska tekmovanja, mitingi, …)  

 

KATEGORIZACIJA PO KRITERIJIH OKS 

V kategorizaciji OKS dosegam kriterije za: mladinski razred, državni razred, perspektivni razred, 
mednarodni razred, svetovni razred. (Ustrezno napiši na spodnjo črto.) 

__________________________________________________________________________ 

 

ŠPORTNI CILJI 

Cilj sezone  
 

Cilji za naprej  
 

  

 



NAČRT VADBE ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO IN NAČRTOVANA 

 

ODSOTNOST OD POUKA 

Dijak/dijakinja bo predvidoma odsoten/odsotna ____________________ šolskih dni. 

 

A) športne priprave, treningi (število dni/mesec) _________________________ 

 

B) tekmovanja (število dni/mesec) 

- mednarodna  ___________________ 

- regionalna  ___________________ 

- državna  ___________________ 

 

 

Točnost vseh navedenih podatkov s svojimi podpisi potrjujemo: 

Dijak/Dijakinja:  
 

Trener: 

Starši/skrbniki:    
 

Vodstvo kluba: 
 
 
                                           Žig in podpis 
 

 

 

Želene prilagoditve 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



VPRAŠALNIK O KULTURNI AKTIVNOSTI (za dijake kulturnike/kulturnice) 

 

Dejavnost dijakinje, dijaka: 
 
Kulturno društvo ali ustanova: 
 
Naslov društva ali ustanove: 
 
 

Število vaj na teden: ______________, v trajanju po: ________________ ur. 

 

Predvidena daljša odsotnost zaradi tekmovanj, nastopov, priprav, gostovanj (datumi):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Točnost navedenih podatkov s svojimi podpisi potrjujemo: 

Dijak/Dijakinja:  
 

Predsednik društva, vodstvo ustanove: 
 
 
                                           Žig in podpis 
 
 

Starši/skrbniki:    
 

 

Želene prilagoditve: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


