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VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGAJANJA 

OBVEZNOSTI 

1. PODATKI O DIJAKU/DIJAKINJI 

 

 

 

 

 

2. RAZLOGI ZA PODAJANJE VLOGE (ustrezno obkroži): 

1. nadarjen dijak (izpolni razdelek A), 

2. dijak perspektivni športnik (izpolni razdelek B), 

3. dijak vrhunski športnik (izpolni razdelek B), 

4. dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in 

kulturne prireditve ter izmenjave (izpolni razdelek C), 

5. dijak v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti (izpolni razdelek D), 

6. dijak, ki prihaja iz tuje države (izpolni razdelek E), 

7. v drugih utemeljenih primerih (izpolni razdelek F). 

 

 

3. PODATKI, GLEDE NA RAZLOGE ZA PODAJANJE VLOGE 

 

A) NADARJEN DIJAK 

Dne …………… sem pridobil/-a potrdilo o odkriti nadarjenosti. 

Potrdilo je izdala ………………………………………………………………………………................... . 

Moja področja odkrite nadarjenosti so: …………………………………………………………………….. . 

 

Prilogi: 

- dokazilo osnovne šole o odkriti nadarjenosti, 

- poročilo osnovne šole. 

  

Ime in priimek ……………………………………Razred ……….  Datum rojstva ……………………  

Naslov ………………………………………………………………………………………………….. 
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B) DIJAK PERSPEKTIVNI IN VRHUNSKI ŠPORTNIK 

Vloga in soglasje kluba 

 

 

 

 

 

Najboljši športni rezultat v preteklem šolskem letu (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

KAD MLA ČL Naziv tekmovanja 
Rezultat; 

uvrstitev 
Datum dosežka 

      

 

Tedenski urnik vadbe in tekmovanj (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

 PON TOR SRE ČET PET SOB NED 

Št. 

treningov 

       

Ura 

treningov 

       

Kraj 

treningov 

       

 

Periodizacija priprav/treningov/tekmovanj – št. dni/mesec (izpolni dijak skupaj s trenerjem) 

 SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 

Št. 

treningov 
          

Št. 

tekmovanj 
          

Priprave           

 

 Prilogi: 

- potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – vrhunski športnik, 

- potrdilo panožne zveze – perspektivni športniki. 

 

 

Športna panoga …………………………………………………………… 

Športni klub (ime in sedež) ……………………………………………………………………………………… 

Podpis odgovorne osebe in žig kluba ……………………………………………………………………………. 
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C) DIJAK, KI SE PRIPRAVLJA NA MEDNARODNA TEKMOVANJA V ZNANJU ALI NA DRUGE 

MEDNARODNE IZOBRAŽEVALNE IN KULTURNE PRIREDITVE TER IZMENJAVE 

 

 

 

Soglasje dijaka 

Priloga: 

- dokazilo o tem, da se dijak pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali druge mednarodne izobraževalne 

ali kulturne prireditve ter izmenjave. 

 

 

D) DIJAK V DRUGIH ŠPORTNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTIH 

 

 

 

 

 

Prilogi: 

- potrdilo organizacije, v kateri se dijak udejstvuje, 

- urnik obveznosti. 

 

 

 

E) DIJAK, KI PRIHAJA IZ TUJE DRŽAVE 

 

Vloga in pravice za pridobitev do prilagoditev se urejajo individualno v šolski svetovalni službi. 

 

F) DRUGI UTEMELJENI PRIMERI 

Razlog za prilagoditve: …………………………………………………………………. 

Utemeljitev: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Priloga: 

- v skladu z razlogi za prilagoditve. 

 

Naziv organizacije …………………………………………………………………………………………….. 

Sedež organizacije …………………………………………………………………………………………….. 

Podpis odgovorne osebe in žig organizacije ………………………………………………………………….. 

 

 

Naziv organizacije …………………………………………………………………………………………….. 

Sedež organizacije …………………………………………………………………………………………….. 

Podpis odgovorne osebe in žig organizacije ………………………………………………………………….. 
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4. VLOGA IN SOGLASJE STARŠEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOGLASJE DIJAKA/DIJAKINJE 

Podpisani dijak/dijakinja ………………………………………………. bom spoštoval/-a Pravilnik o 

prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS št. 30/2018) in ne bom izrabljal/-a 

ugodnosti, pridobljenih s pravico do prilagajanja obveznosti. 

 

Datum …………………………       Podpis ………………………………… 

Podpisani oče ……………………….……………… in mati ..……………………………..………… 

dijaka/dijakinje ………………………………………..………. sva seznanjena z ugodnostmi in 

dolžnostmi, ki jih prinaša pravica do prilagajanja obveznosti v šoli. Obvezujeva se, da bova dogovor 

spoštovala in se redno dogovarjala z razrednikom in ostalimi učitelji v zvezi s tekočo problematiko. 

Izostanke bo opravičeval eden od staršev. 

Datum: ………………… Podpis očeta …………………………. Podpis matere ……………………… 
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