
Na podlagi Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 
1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – 

ZIO-1 in 46/19), Pravilnika o šolskem redu v 
srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19) in 
Šolskih pravil Gimnazije Brežice, ravnatelj Gimnazije 
Brežice izdaja 
 
PRAVILNIK O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV 

IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH 
EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNIH INTERESNIH 
DEJAVNOSTIH 

 
 

 
Uvodne misli 
Kadar šola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo 
obliko vzgojno- izobraževalne interesne dejavnosti, je 
dolžna poskrbeti za vse, kar zagotavlja varnost vseh 

udeležencev, varno potovanje in njihovo srečno 
vrnitev. Zato je dolžna tako dijake, kot tudi njihove 
starše seznaniti s pravili vedenja, ki takšen cilj 
podpirajo. 
 
V primerih, ko bodo dijaki zaradi ekskurzije ali druge 
oblike vzgojno-izobraževalne interesne dejavnosti 
odsotni od doma več kot en dan, je šola dolžna z 
njimi, v primeru, ko dijaki še niso polnoletni, pa tudi 
z njihovimi starši, doseči obojestransko zavezujoč 
sporazum o pravilih, ki urejajo medsebojna razmerja 
med dijaki in njihovimi učitelji oz. spremljevalci na 
ekskurziji. 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo 
pravice in dolžnosti dijakov,učiteljev in 
spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnostih ter 
določajo načini za ukrepanje ob kršitvah. 
 

2. člen 
 

Pravice dijaka so: 
· da se udeležuje strokovnih ekskurzij in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnosti, 
· da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnostih 
zagotovljena varnost, 
· da šola oblikuje program strokovnih ekskurzij in 
drugih vzgojno- izobraževalnih interesnih dejavnosti 
tako, da so spoštovane splošne civilizacijske 
vrednote in posebnosti različnih kultur, 
· da učitelji in spremljevalci spoštujejo njegovo 
osebnost, individualnost in  človeško dostojanstvo 
ter pravico do zasebnosti, 
· da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnosti 
pridobiva kvalitetne informacije, ki razširjajo 
njegovo znanje, in razvija pomembne veščine ali 
spretnosti, 
· da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju 
vsebine strokovnih ekskurzij in drugih vzgojno-
izobraževalnih interesnih dejavnosti. 

 
Pravice učitelja in spremljevalca: 

· da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnostih 
zagotovljena varnost, 
· da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, vodjo 
strokovne ekskurzije (ali druge oblike vzgojno-
izobraževalne interesne dejavnosti) pri oblikovanju 
vsebine, načrtovanju in pripravi posameznih 
dejavnosti in analiziranju uspešnosti ob zaključku, 
· do nadomestila za čas odsotnosti v skladu s 
kolektivno pogodbo. 
 

3. člen 
 

Dolžnosti dijaka so,da: 
· spoštuje vse ljudi in se vede v skladu s splošno 
sprejetimi civilizacijskimi normami, 
· spoštuje pravice drugih dijakov, učiteljev in 

spremljevalcev, 
· aktivno sodeluje pri pripravi posameznih vsebin, v 
skladu z dogovori z vodji posameznih dejavnosti, 
učitelji ali spremljevalci, pred samim odhodom na 
ekskurzijo (ali drugo obliko vzgojno-izobraževalne 
interesne dejavnosti), med njo in pri oblikovanju 
zaključnega poročila in analiziranju uspešnosti 
izvedbe, 
· ves čas trajanja strokovne ekskurzije in drugih 
vzgojno-izobraževalnih interesnih dejavnosti 
upošteva navodila učiteljev in spremljevalcev, 
· brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne 
zapusti skupine,  
· skrbi za lastno zdravje in varnost  in da ne ogroža 
zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih 
dijakov, učiteljev in spremljevalcev, niti drugih ljudi, 
· odgovorno izvaja dogovorjene oblike dežurstev 
dijakov, 
· sooblikuje ugled šole, 
· na ekskurzijo ali neko drugo vzgojno-izobraževalno 
interesno dejavnost ne jemlje alkoholnih pijač in 
drugih nedovoljenih drog, ne pije alkoholnih pijač, niti 
ne jemlje nobenih drugih drog, ter jih v času, ko traja 
strokovna ekskurzija ali neka druga oblika vzgojno-
izobraževalne interesne dejavnosti, tudi ne kupuje, 
· pazi na inventar in čistočo v prevoznih sredstvih 
(avtobus, vlak, letalo, ladja …), restavracijah, 
domovih in drugih prenočiščih, 
· upošteva hišni red prenočišča (doma, hotela in 
podobno), zlasti določilo o miru po 22. uri. 
 
Dolžnosti učitelja in spremljevalca so, da: 
· v skladu z letnim delovnim načrtom vsebinsko 
pripravi vse potrebno za izvedbo strokovne 
ekskurzije ali druge oblike vzgojno-izobraževalne 
interesne dejavnosti, 
· organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali 
drugo obliko vzgojno- izobraževalne interesne 
dejavnosti, v skladu z zastavljenimi cilji, 
· izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije 
ali druge oblike vzgojno- izobraževalne interesne 
dejavnosti ter analizira uspešnost in oblikuje 
zaključno poročilo oz. sodeluje z vodjo dejavnosti ali 
ravnateljem pri tem. 



· v primeru kršitev pravil ukrepa v skladu z določili 
tega pravilnika. 

 
 
 

4. člen 
 

V primeru, ko dijak ne spoštuje ali ne upošteva v 
Pravilniku o vedenju na ekskurzijah navedene 
dolžnosti, je šola dolžna ukrepati v skladu s 
Pravilnikom o šolskem redu za gimnazije (Ur. l. RS, 
št. 30/18 in 70/19), ki natančno določa postopek 
izrekanja ustreznih vzgojnih ukrepov. V primeru 
hujših kršitev se dijaku lahko izreče prepoved 
udeležbe na drugih strokovnih ekskurzijah (ali drugih 
oblikah vzgojno-izobraževalnih interesnih 
dejavnosti), ki jih šola organizira v prihodnje. 
 
Ob najhujših kršitvah je lahko izrečena tudi izključitev 

s strokovne ekskurzije ali drugih oblik vzgojno-
izobraževalnih interesnih dejavnosti in napotitev 
domov na lastne stroške, pri čemer mora 
mladoletnega dijaka spremljati spremljevalec, pri 
polnoletnem pa se o takšnem ukrepu predhodno 
obvesti le njegove starše. Takšen ukrep je mogoče 
izreči, če se z njim, na tajnem glasovanju, strinja 
večina prisotnih  učiteljev in spremljevalcev. 
 
O drugih oblikah kršitev Pravilnika o vedenju na 
ekskurzijah je spremljevalec na strokovni ekskurziji 
ali izvajalec drugih oblik vzgojno-izobraževalnih 
interesnih dejavnosti dolžan poročati razredniku oz. 
drugemu ustreznemu organu šole v najkrajšem 
možnem času, da lahko ta ustrezno vzgojno ukrepa. 
V primeru, ko ta pravilnik krši učitelj ali spremljevalec, 
je ravnatelj dolžan ukrepati v skladu z Zakonom o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
     
  

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2021.  
 
 

Uroš Škof, prof., l. r 
ravnatelj 

 


