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PROŠNJA ZA VPIS 

Šolsko leto 2015-2016

Dijak/Dijakinja:
uradna oblika imena

Podpisani/Podpisan
a

□  oče
□  mati
□  skrbnik

uradna oblika imena

prosi za vpis navedenega dijaka/navedene

dijakinje v  1.  razred*:

*na osnovi razpoložljivih mest

□  humanističnega liceja

□  družbeno – ekonomskega liceja

Podpisani izjavlja (v skladu s pravili o poenostavitvi upravnih postopkov in zavedajoč se odgovornosti v primeru navajanja
neresničnih podatkov), da so osebni podatki dijaka/dijakinje naslednji:

Priimek in ime: Bivališče (občina): 

Kraj rojstva: ulica:

Datum rojstva: poštna številka:                              Pokrajina:

Državljanstvo: e-mail:

Davčna št. Telefon:                       Mob.tel.:

Prihaja iz nižje srednje šole

Družino dijaka/dijakinje sestavljajo naslednji člani:

Priimek in ime Kraj in datum rojstva Sorodstvena vez

Bivališče očeta ali matere v primeru, da je različno od bivališča dijaka/dijakinje:
Priimek in ime Kraj in datum rojstva naslov

Nadalje podpisani jemljem na znanje, da lahko šola uporablja zgoraj navedene osebne podatke samo v namene, ki so
povezani z lastnimi upravnimi dejavnostmi (čl. 27 zakona št. 675 z dne 31.12.1996 in zakonskim odlokom št. 196 z dne
30.6.2003 o zaščiti osebnosti in  Ministrski pravilnik št. 305 z dne 7.12.2006).

Dne  ___________________ Podpis očeta/matere/obeh * */skrbnika: _________________________________   

                                                                                                                                                              (zakoni 15/1968, 127/1997,131/1988,OPR 445/2000)

•••• *V primeru, da sta starša ločena, kot to predvideva člen 155 Civ.Zak., spremenjen po Zak. št.54/2006              
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IZJAVA O OBISKOVANJU VEROUKA  ZA

ŠOLSKO LETO 2015-2016

Upoštevajoč, da država zagotavlja poučevanje katoliškega verouka na šolah vseh vrst in stopenj, v skladu z 

dogovorom, ki spreminja 2. odstavek  9.člena Lateranskega konkordata  (9.2.člen**) , nudi šolska ustanova s 

tem obrazcem možnost uveljavitve pravice do izbire pouka katoliškega verouka. Izbira ob vpisu velja za celo 

šolsko leto, na katerega se nanaša prošnja,  in za vsa naslednja leta, za katera je predviden vpis brez izrecne 

prošnje, vendar je vsakomur  dana možnost, da se na novo opredeli glede izbire katoliškega verouka, in sicer v 

obdobju vpisovanja za naslednje šolsko leto

Dijak-dijakinja bo obiskoval-a pouk katoliškega verouka?

□ da      □ ne
                                                                   

Dne  ___________________

Podpis očeta/matere/obeh */skrbnika:         _________________________________

  (zakoni 15/1968, 127/1997,131/1988,OPR 445/2000)

                                                                                                                                                              
Ob vpisu v prvi razred podpis enega od staršev ali skrbnika (* v primeru, da sta starša ločena, kot to predvideva
člen 155 Civ.Zak., spremenjen po Zak. št.54/2006) ob vpisu v ostale razrede podpis dijaka-dijakinje.

(**) 9. člen, 2. odstavek  Dogovora  z dodatnim zapisom med Italijansko republiko in Svetim Sedežem, podpisanim dne 18. februarja 

1984  in potrjenim z zakonom št. 121 z dne 25. marca 1985, ki vnaša spremembe k Lateranskemu  Konkordatu iz leta 

1929:»Italijanska  Republika priznava pomen verske izobrazbe in upošteva, da so katoliška načela del zgodovinske dediščine 

italijanskega naroda, zato bo še nadalje v okviru ciljev, ki jih šola zasleduje, zagotavljala pouk  katoliškega verouka v javnih  šolah  

vseh vrst in  stopenj,  ne pa na univerzitetni ravni. V spoštovanju svobodne izbire vesti in vzgojne odgovornosti staršev je  

posamezniku zagotovljena  pravica, da se  verouku sledi ali ne. Ob vpisu bodo to pravico uveljavili dijaki ali njihovi starši   na podlagi

zahteve šolske oblasti, ne da bi njihova izbira privedla do katerekoli oblike  diskriminacije.


