
PRILOGA  C 
 

 
PRAVILNIK O POUČNIH IZLETIH IN EKSKURZIJAH TER 

DRUGIH IZVENŠOLSKIH DEJAVNOSTIH  
 

1. Z namenom izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalne ponudbe in udejanjanja 
medsebojnega spoznavanja, sporočanja in socializacije se na šoli organizirajo poučni 
izleti, vodeni ogledi muzejev, razstav ter didaktičnih in kulturnih prireditev, predavanja 
strokovnjakov, obiski institucionalnih in upravnih ustanov, udeležbe na gledaliških in 
športnih prireditvah, ogledi krajinskih laboratorijev, sodelovanja na pokrajinskih, deželnih 
in vsedržavnih natečajih, na športnih prvenstvih in tekmovanjih, na kulturnih in 
didaktičnih prireditvah ter pobratenja s drugimi šolami. 

2. Športna dejavnost je sestavni del didaktične dejavnosti in se izvaja v medsebojnem 
sodelovanju učnega osebja. 

3. Preden medrazredni ali medoddelčni svet izrazi povoljno mnenje o izpeljavi načrtovanih 
pobud, jih pregleda in preveri, ali so v skladu z dejavnostmi, ki sodijo v zavodsko 
načrtovanje in jih je možno dejansko izpeljati. V primeru pozitivne presoje določi 
učitelje/profesorje spremljevalce. 

4. Če pobuda vključuje en sam razred, ki šteje več kot 10 učencev, sta za učence potrebna 2 
spremljevalca; v primeru da k pobudi pristopi več razredov, je predviden 1 spremljevalec 
vsakih 15 učencev. Med izhodi iz šole število učencev na vsakega učitelja/ profesorja ne 
sme presegati 15 enot. Pri določanju ustreznega števila spremljevalcev se vsekakor 
upošteva tudi starostna stopnja otrok. Za spremstvo učencev s posebnimi potrebami, je 
določen en spremljevalec na enega oziroma dva učenca. Spremljevalci smejo biti tudi 
šolski sodelavci. Ko razredni/medrazredni/oddelčni svet določa spremljevalce, izbere po 
enega spremljevalca v presežku na razred, ki nastopi v primeru nepredvidenih razmer. 
Zaželeno je, da so spremljevalci razredov izbrani med člani odgovajajočih 
razrednih/medrazrednih/oddelčnih svetov. Če je učitelj/profesor spremljevalec v službi 
tudi na drugih šolah, mora svoje obveznosti uskladiti na pristojnem ravnateljstvu. 

5. Dejavnosti, ki jih odobrijo in načrtujejo medrazredni in medoddelčni sveti ter učiteljski 
zbor, sodijo v letni načrt dejavnosti posameznih šol, ki ga medrazredni svet na 
posameznih šolah odobri na prvi seji po izvolitvi. 

6. Razen v izjemnih primerih mora svet predloge odobriti vsaj 60 dni pred izvedbo in tako 
omogočiti zboru učnega osebja, da predlagano pobudo odobri in jo vključi v načrt šolskih 
dejavnosti. 

7. Zaželeno je, da se vodenih ekskurzij in poučnih izletov udeležijo vsi učenci v razredu. 
Nihče ne sme biti izključen iz ekonomskih razlogov. Pobuda se izpelje, pod pogojem, da 
se  je udeleži vsaj 75% učencev, ki obiskujejo isti razred. 



 

8. Najkasneje 3 dni pred ekskurzijo, za katero so predvideni nižji stroški (npr. cena 
vozovnice, vstopnine), učitelj predloži ravnatelju pravilno izpolnjeno in podpisano 
prošnjo. Ko so za poučne izlete predvideni višji stroški, se prošnja predloži v roku 
najmanj 30 dni pred izvedbo le-teh, tako da izvršni odbor zavodskega sveta pravočasno 
vključi strošek v proračun in izbere ter odobri predračune. 

9. Učenci morajo poravnati predvideni znesek vsaj 10 dni pred odhodom, razen če niso 
določeni drugačni pogoji.  

10. Ravnatelj kot državni funkcionar izda potrdilo z osebnimi podatki učenca, opremljeno s 
fotografijo in suhim žigom. Potrdilo nadomešča izkaznico, ki jo izdaja anagrafski urad 
(293.člen enotnega besedila zakonov o javni varnosti). 

11. Za otroke, ki se udeležijo izleta v tujino, morata oba roditelja na kvesturi podpisati 
privoljenje, učitelj/profesor, ki bo kot spremljevalec naveden v osebnem otrokovem 
dokumentu, pa na kvesturi odda kopijo osebnega dokumenta. 

12. Izvenproračunsko upravljanje po zakonskih določilih ni dovoljeno, družine morajo zneske 
za udeležbo učencev pri navedenih pobudah vplačati na bančni račun. 

13. Spremljevalci morajo med izhodi iz šole razpolagati z ustreznim obrazcem za prijavo 
nezgode, s seznamom telefonskih številk in s številko ravnateljskega faksa. 

14. Morebitno odstopanje od tega pravilnika sme dovoliti zavodski svet. 

15. Poučne ekskurzije in izleti sodijo k dopolnilnim šolskim dejavnostim, med potekom le-teh 
veljajo ista pravila, ki urejajo didaktične dejavnosti. 

 
 
 
 


