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Na podlagi 1. odstavka 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem redu 

v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 70/19) in v skladu z določbami Zakona o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19), Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. 

RS, št. 60/10 in 30/18) ter 1. in 2. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolskem 

redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 70/19), po predhodnem mnenju učiteljskega zbora, skupnosti 

dijakov in sveta staršev; ravnateljica Srednje šole za trženje in dizajn Maribor določa 

 
ŠOLSKA PRAVILA O VEDENJU DIJAKOV, UČITELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH 

EKSKURZIJAH IN DRUGIH VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH ZUNAJ SREDNJE ŠOLE ZA 
TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR 

 
1. člen 

 
Kadar organizira šola, je dolžna poskrbeti za varnost vseh udeležencev, varno potovanje in 
zagotoviti spremstvo dijakov v skladu s pravili o normativih in standardih.  
 
Če je dijak odsoten in svojo odsotnost opraviči vsaj sedem (7) dni pred napovedanim odhodom 
učitelju, ki koordinira dejavnost, se mu določenih storitev ne obračuna.  
Dijak, ki odsotnosti ne napove pravočasno mora plačati polno ceno strokovne ekskurzije oz. druge 
organizirane dejavnosti izven šole. 
 

2. člen 
(Dolžnosti dijaka) 

 
Ves čas strokovne ekskurzije in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti: 

- mora dosledno upoštevati navodila učiteljev in spremljevalcev, 
- brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine, 
- skrbi za lastno zdravje in varnost, ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete 

drugih dijakov, učiteljev in spremljevalcev ter drugih ljudi, 
- ne škoduje  ugledu šole, 
- na ekskurzijo in kakšno drugo vzgojno-izobraževalno interesno dejavnost ni dovoljeno 

prinašati alkoholnih pijač in drugih nedovoljenih drog ali poživil, nedovoljena je njihova 
uporaba, nakup in prodaja, 

- pazi na inventar in čistočo v prevoznih sredstvih (avtobus, vlak, letalo, ladja …), v 
restavracijah, domovih in drugih prenočiščih (doma, hotela ipd.), zlasti upošteva določilo o 
miru po 22. uri, 

- v primeru nezgode nudi pomoč in o nesreči obvesti učitelja ali spremljevalca, 
- če se izgubi, se mora oglasiti na najbližji policijski postaji, 
- poravna škodo, ki jo je  povzročil (v hotelu, domovih, na avtobusu, ladji ipd.), 
- udeležuje se aktivnosti, ki so del programa ekskurzije ali druge organizirane izven šolske 

dejavnosti. 
 

Za še večjo varnost pa je pomembno tudi: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2179
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- šola organizira ekskurzije in druge izven šolske dejavnosti samo za tiste razrede, ki niso bili 
disciplinsko problematični,  

- za vse ekskurzije in druge izven šolske dejavnosti je potrebno pisno soglasje staršev, ki 
morajo biti vnaprej seznanjeni z vsebino in obliko potovanja,  

- če dijak soglasja staršev ne prinese, se ekskurzije ne more udeležiti,  
- na ekskurzijah, športnih dnevih in drugih prireditvah morajo dijaki upoštevati in izpolnjevati 

navodila učiteljev,  
- za dijake, ki ne upoštevajo navodil in se neprimerno vedejo, lahko učitelj določi vzgojni 

ukrep in iz varnostnih razlogov prepove ekskurzijo,  
- če se posamezni dijak ali manjša skupina dijakov na ekskurziji ali drugi izven šolski 

dejavnosti neprimerno vede, lahko učitelj zahteva, da ga starši odpeljejo domov,  
- če se dijaki neprimerno vedejo med samo ekskurzijo ali drugo izven šolsko dejavnostjo, 

lahko učitelj ekskurzijo prekine in skupina se v celoti vrne domov. 
 

3. člen 
(Dolžnosti učitelja organizatorja ekskurzije oz. izven šolske dejavnosti) 

 
Organizator ekskurzije oz. izven šolske dejavnosti: 

- organizira strokovno ekskurzijo oz. izven šolsko dejavnost, vodi pisno dokumentacijo o 
ekskurziji oz. dejavnosti in sodeluje pri izvedbi ter oblikuje zaključno poročilo oziroma 
sodeluje pri tem s koordinatorico dejavnosti, 

- izdela varnostni načrt dejavnosti, ki mora biti s strani ravnateljice potrjen vsaj sedem (7) 
dni pred izvedbo aktivnosti, in vsebuje: 
- namen in potek dejavnosti, 
- opis relacije s časi odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev, 
- poimenski seznam udeležencev – dijakov in spremljevalcev, 
- ukrepe za varno izvedbo dejavnosti, 
- seznanitev staršev, 
- pripravo dijakov in njihove obveznosti,  
- pravila obnašanja,  
- sankcije (vzgojni ukrepi),  
- plačilo, 

- učitelj spremljevalec sodeluje pri izvedbi ekskurzije skladno z navodili organizatorja 
ekskurzije, 

- organizator in spremljevalci so dolžni redno preverjati prisotnost dijakov. 
 

4. člen 
(Ukrepi v primeru kršitve pravil) 

 
Ko dijak ne spoštuje ali ne upošteva navedenih dolžnosti, je šola dolžna: 

- ukrepati v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah in Šolskimi pravili o 
šolskem redu Srednje trgovske šole Maribor, 

- v primeru hujših kršitev se dijaku lahko izreče prepoved udeležbe na drugih strokovnih 
ekskurzijah ali izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola. Dijaku se določi druga 
oblika vključitve v vzgojno izobraževalno delo na šoli. 
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5. člen 
 
Pred določitvijo Šolskih pravil o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih 
ekskurzijah in drugih vzgojno – izobraževalnih dejavnostih zunaj šole Srednje trgovske šole 
Maribor, je bilo pridobljeno mnenje učiteljskega zbora, dne 10. 11. 2020, dijaške skupnosti, dne 
14. 12. 2020,    in sveta staršev, dne 15. 12. 2020. 
 
 
Z dnem uveljavitve Šolskih pravil o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih 
ekskurzijah in drugih vzgojno – izobraževalnih dejavnostih zunaj Srednje šole za trženje in dizajn 
Maribor prenehajo veljati Šolska pravila o šolskem redu Srednje trgovske šole Maribor številka 
10/2020 z dne 17. 1. 2020. 

 
 

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem, 17. 12. 2020. 
 
 
Maribor, 16. 12. 2020 
 
      Ravnateljica Srednje šole za trženje in dizajn Maribor  

Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon. 
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