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Na podlagi Pravil o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in 
dolžnostih študentov v disciplinskem postopku je ravnateljica ETrŠ Brežice Višje strokovne šole 
pripravila 
 

PRAVILA O VEDENJU ŠTUDENTOV, PREDAVATELJEV IN SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH 
EKSKURZIJAH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH 

 
1. člen 

 
Kadar šola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko izobraževalne interesne aktivnosti, je 
dolžna zagotoviti varnost vseh udeležencev. Šola je dolžna seznaniti s pravili vedenja na teh 
organiziranih dejavnostih. 
 

2. Člen 
 
S temi pravili se podrobneje opredeljujejo pravice in dolžnosti študentov, predavateljev in 
spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih ter načini 
ukrepanja ob kršitvah. 
 

3. člen 
 
Pravice študenta so: 
- da se udeležuje strokovnih ekskurzij in drugih izobraževalnih interesnih dejavnosti, 
- da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena 

varnost, 
- da predavatelji in spremljevalci spoštujejo njegovo osebnost in dostojanstvo, 
- da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih pridobiva 

kakovostne informacije, ki razširijo njegovo znanja in 
- da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine strokovnih ekskurzij in drugih 

izobraževalnih interesnih dejavnostih. 
 

4. člen 
 
 

Pravice predavatelja in spremljevalca so: 
- da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena 

varnost, 
- da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorjem interesnih dejavnosti in vodjo 

strokovne ekskurzije ( ali druge oblike izobraževalnih interesnih dejavnosti) pri oblikovanju 
vsebine, načrtovanju in pripravi posameznih dejavnosti in pri analiziranju uspešnosti ob 
zaključku izvedbene dejavnosti), 

- pravica, da predavatelji, spremljevalci in študentje spoštujejo njegovo osebnost, dostojanstvo. 
 
 
 
 



5.člen 
 

Dolžnosti študenta so: 
- spoštovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, 
- spoštovanje pravic drugih študentov, predavateljev in spremljevalcev, 
- sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin ( v skladu z dogovori z vodji posameznih dejavnosti, 

predavatelji ali spremljevalci) pred odhodom na ekskurzijo 8ali drugo obliko izobraževalne 
dejavnosti), med njo in pri oblikovanju zaključnega poročila ter analiziranju uspešnosti izvedbe, 

- da ves čas trajanja strokovne ekskurzije in/ali drugih izobraževalnih interesnih dejavnosti 
upošteva navodila predavateljev in spremljevalcev, 

- da brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine, 
- da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete 

drugih študentov, predavateljev in spremljevalcev ter drugih ljudi, 
- da skrbi za ohranjanje ugleda šole, 
- da na ekskurziji ali drugi izobraževalni interesni dejavnosti ni pod vplivom  nedovoljenih 

substanc, pazi na inventar in čistočo v prevoznih sredstvih ( avto, kombibus, avtobus, vlak, ladja, 
letalo…), restavracijah, hotelih, domovih in drugih prenočiščih, 

- da se zaveda disciplinske odgovornosti v skladu s  temi pravili, pravili organizacij, kjer je na 
ogledih ali se izvaja interesna dejavnost in 

- da upošteva hišni red prenočišč. 
 

6.člen 
 

Dolžnosti predavatelja in spremljevalca: 
- v skladu z letnim izvedbenim načrtom predmeta in urnikom vsebinsko pripravi vse potrebno za 

izvedbo strokovne ekskurzije ali druge izobraževalne  interesne dejavnosti, 
- organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko izobraževalne interesne 

dejavnosti v skladu z zastavljenimi cilji, 
- izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije ali druge oblike izobraževalne interesne 

dejavnosti ter analizira uspešnost in oblikuje zaključno poročilo oz. sodeluje z vodjo dejavnosti 
ali z ravnateljem pri tem in, 

- v primeru kršitev ukrepa v skladu z določili teh pravil. 
 
 

7.člen 
 
Ukrepanje ob kršitvah: 
 
V primeru, ko študent ne spoštuje ali ne upošteva navedene dolžnosti, je šola dolžna ukrepati v 
skladu s Pravili o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in 
dolžnostih študentov v disciplinskem postopku). 
 

8.člen 
 

Ta pravila začnejo veljati 6. 2. 2019 in veljajo do sprememb Pravil o odgovornosti študentov, 
postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku. 

 
 
 
 

                                                                    Hermina Vučajnk, 
                                                                  ravnateljica VSŠ 


