
VPIŠI: 
Učitelj športne vzgoje, ki te poučuje:  prof._____________________ 
 
Razrednik: prof,. _____________________________ 
 

VLOGA ZA OPROSTITEV OD POUKA ŠPORTNE VZGOJE 
 
Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah v petem poglavju določa pravila prisotnosti in odsotnosti 
dijakov od pouka. 22. člen tega pravilnika določa, da starši zaprosijo šolo za oprostitev sodelovanja 
dijaka pri pouku določenega predmeta. Vlogi je potrebno priložiti mnenje zdravnika z navodili.  
 
Na osnovi zdravstvenih razlogov je lahko dijak v celoti oproščen sodelovanja pri pouku določenega 
predmeta in ga šola vkluči v druge oblike dela ali pa je dijak le delno oproščen sodelovanja pri pouku. V 
tem primeru učitelj na osnovi navodil zdravnika pripravi individualno usmerjene oblike dela, ki ne 
ogrožajo dijakovega zdravja. 
 
Spodaj podpisani starši ali zakoniti zastopnik:_______________________________________  
 
dijaka/-inje _______________________________________ iz _____ razreda prosim za: 
 
a) Delno oprostitev od pouka športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov.   
O možnostih ocenjevanja odloči učeči učitelj športne vzgoje na podlagi kriterijev za ocenjevanje. Če je 
dijak sposoben opraviti vsaj 75 odstotkov rednega programa, bo ocenjen. Sicer dijak obiskuje pouk 
športne vzgoje in opravlja tiste dejavnosti, ki mu ne škodijo, in ni ocenjen. V redovalnico se vpiše OPR – 
oproščen. 
 
b) Oprostitev od pouka športne vzgoje iz zdravstvenih razlogov v celoti. 
Dijak, ki je v celoti oproščen sodelovanja pri pouku športne vzgoje, opravlja v času pouka športne 
vzgoje nadomestno dejavnost. 
Nadomestna dejavnost, ki jo v skladu s pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah določi ravnatelj,  je 
praviloma vključitev dijaka k pouku drugega razreda istega letnika.  
 
Obvezna priloga: originalno zdravniško mnenje. 
 
Na osnovi vloge in dokazil o načinu oprostitve odloči ravnatelj. 
 
Ljubljana, ________________                                    Podpis staršev: _________________                                             
.................................................................................................................................................................... 
 
Odločitev ravnatelja:  (izpiše profesor športne vzgoje) 
 
Soglašam, da je dijak/-inja: ______________________________________ 
 

a) Delno oproščen/-a od pouka šprtne vzgoje, in bo ocenjen/-a. 
b) Delno oproščen/-a od pouka športne vzgoje, in ne bo ocenjen/-a. 
c) V celoti oproščen/-a od pouka športne vzgoje. 

V času pouka športne vzgoje bo obiskoval/-a pouk ____________________________  
 

Podpis učitelja športne vzgoje: _________________________ 
..................................................................................................................................................................... 
 
Ljubljana, ________________                               Podpis  ravnatelja: 

__________________ 
 


