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V skladu s Šolskimi pravili izdajam 
 

 
PRAVILNIK GIMNAZIJE KRANJ O ŠOLSKEM REDU PRI 

IZOBRAŽEVALNEM DELU ZUNAJ ŠOLE 

 
 
 

1. člen 
 

(oblike in vrste dejavnosti) 
 
Izobraževalno delo zunaj šole vključuje naslednje dejavnosti: 

• šolske ekskurzije, 

• naravoslovni tabori, 

• športni dnevi, 

• izbirne vsebine, ki potekajo v organizaciji šole in se izvajajo zunaj šole. 
 

Pri izvajanju teh dejavnosti veljajo za dijake enaka pravila, kot so navedena v 4. členu 

Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (pravice in dolžnosti dijaka v času šolske 

obveznosti). 
 

2. člen 

(spremstvo) 

Vodjo teh dejavnosti in zadostno število spremljevalcev določi ravnatelj. 
 
Šola  mora  tudi  za  izlete  in  potovanja,  ki  predstavljajo  nadstandardno  storitev, 

upoštevati veljavne standarde in normative za spremstvo dijakov. 
 

3. člen 

(čas izvedbe) 

Vse dejavnosti iz 1. člena se izvajajo v skladu s šolskim koledarjem. 
 
Izleti in potovanja, ki predstavljajo nadstandardno storitev, se lahko organizirajo v 

času, ki je s šolskim koledarjem predviden kot pouka prosti čas oziroma čas, namenjen 

izvajanju izbirnih vsebin. 
 

4. člen 

(kršitve) 

Kršitve pri izvajanju dejavnosti izobraževalnega dela zunaj rednega pouka so: 
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• neopravičeni izostanek, 

• neopravičeni kolektivni izostanek, 

• motenje dela, 

• dejanja, ki v manjši meri škodujejo ugledu šole. 
 

Težje kršitve pri izvajanju dejavnosti izobraževalnega dela zunaj rednega pouka so: 

• posedovanje in uživanje alkohola ali drog ter kajenje, tudi elektronskih 

cigaret,  

• prodaja drog ali napeljevanje k uživanju drog, 

• prihod pod vplivom alkohola ali drog, 

• tatvine, nasilje in spolno nasilje, 

• namerno poškodovanje tuje lastnine, 

• prinašanje predmetov in sredstev, ki lahko ogrozijo varnost ljudi, 

• neprimeren odnos do delavcev šole, sošolcev ali drugih udeležencev, 

• dejanja, ki v večji meri škodujejo ugledu šole, 

• zapustitev skupine brez soglasja ali vednosti spremljevalcev. 
 

5. člen 

(nadzor) 

Nadzor izvajajo vodja, spremljevalci in zunanji sodelavci, ki sodelujejo pri izvajanju 

posameznih dejavnosti. Pri kršitvah reda in discipline pri teh oblikah izobraževalnega 

dela ukrepa vodja ali spremljevalec oziroma razrednik v skladu s Pravilnikom o 

šolskem redu v srednjih šolah in določili tega pravilnika. 
 

6. člen 

(ukrepanje ob kršitvah) 

Ob kršitvi pri izvajanju izobraževalnega dela zunaj rednega pouka spremljevalec takoj 

opozori dijaka ali skupino dijakov na posledice kršitve. Če dijak ali skupina dijakov ne 

upošteva opozorila, se kršitev prekvalificira v težjo kršitev. 
 

V primeru težje kršitve vodja dejavnosti odstrani kršitelja ali kršitelje iz skupine ali 

prekine dejavnost cele skupine. Odločitev sprejme v soglasju z vsemi spremljevalci. 
 

Ob najtežjih kršitvah mora vodja ekskurzije ali spremljevalec (če je mogoče) takoj 

obvestiti šolo in se posvetovati z vodstvom šole. Po zaključku dejavnosti vodja poda 

natančno pisno poročilo in predlaga ustrezen vzgojni ukrep. 
 

7. člen 

(obveščanje) 

Pred izvedbo izobraževalnega dela zunaj šole, ki ga organizira šola, ta seznani 

udeležence in njihove starše ali skrbnike z vsemi potrebnimi informacijami, še posebej 

natančno definira ravnanje ob najtežjih kršitvah. Pri tem ni pomembno, ali so dijaki – 
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udeleženci – mladoletni ali polnoletni. Te informacije zadevajo tudi urejanje pravic 

plačnikov. 
 

8. člen 

(maturantska ekskurzija) 

Zaradi disciplinskih prekrškov v času šolanja lahko šola dijaku prepove udeležbo na 

maturantski ekskurziji. 
 

V primeru, da je dijak v tretjem letniku prejel tri ukore ali ukrep pogojne izključitve, se 

ne sme udeležiti maturantske ekskurzije. 
 

Ne glede na prejšnje določilo ima razrednik možnost podati predlog glede udeležbe 

posameznika na maturantski ekskurziji. O tem odloča celotni učiteljski zbor. 
 

9. člen 

(veljavnost) 

Ta pravilnik sprejme ravnatelj po predhodni obravnavi na konferenci učiteljskega 

zbora. Veljati začne 16. 10. 2022. 
 
 

Ravnatelj 

mag. Aljoša Brlogar 


