
OBVEZNA NAVODILA ZA IZVEDBO ŠPORTNIH, KULTURNIH, 
NARAVOSLOVNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI V, KI SE NAMERAVAJO IZVESTI 
POD OKRILJEM GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA (STANDARDNE IN  
NADSTANDARDNE) 
 
Za varnost pri izvedbi šolskih dejavnosti izven šole (športni dan, kulturni dan, naravoslovni 
dan, strokovna ekskurzija, tabor …) so odgovorni: vodstvo šole, organizator dejavnosti, 
učitelji spremljevalci in/ali drugi spremljevalci, razredniki, drugi soodgovorni. 
 
Vodstvo šole zagotovi in odredi: 

§ naročilo za potreben prevoz na osnovi izdelanega programa, ki ga pripravi in predloži 
organizator dejavnosti, nato šola pripravi in izda ustrezne UPN naloge 

§ odredi spremljevalce za zagotovitev varnosti in nadzora, 
§ število spremljevalcev odredi glede na naravo dejavnosti, težavnost in zahtevnost, pri 
čemer je v skupini največ 15 dijakov, za smučanje pa največ 12 dijakov. 
 

Organizator dejavnosti vsaj sedem dni pred izvedbo zagotovi vsa potrebna soglasja za 
izvedbo načrtovane dejavnosti. Zagotovi potrebne vodiče in jih predhodno seznani s 
predvidenimi nevarnostmi ter jih vnese v načrt dejavnosti.  
Organizator dejavnosti pripravi: 
à finančno konstrukcijo dejavnosti, ki zajema: 

• zbrani vsaj 2 ponudbi za posamezno aktivnost, ki jo bo opravil zunanji sodelavec oz. 
partner (stroški prevoza, stroški nočitev,...) razen pri tistih, kjer ni mogoče dobite dveh 
ustreznih ponudb (cene vstopnic, …). Opisati je potrebno tudi višine dogovorjenih 
popustov in priložiti dokazila. 

• pripravljen celotni finančni načrt – vsi stroški, ki bodo nastali, vsi predvideni prihodki 
(donacije občin, prispevek dijakov,...) à finančna konstrukcija mora biti zaprta, kar 
pomeni, da morajo biti pokriti vsi stroški, ki bodo nastali pri izvedbi dejavnosti. 
Finančna konstrukcija mora vsebovati časovno opredelitev vseh prihodkov in 
odhodkov. 

à varnostni načrt z naslednjo vsebino:  
§ podrobni opis izvedbe aktivnosti s časom odhoda in predvidenega prihoda, 
• področja s smotrom in načrtom varnostnih ukrepov,  
§ poimenski seznam udeleženih dijakov in določenega spremljevalca; sezname dijakov 

razdeli spremljevalcem najmanj dan pred načrtovano dejavnostjo, 
• v primeru posebnosti posamezne dejavnosti (npr. plavanje, smučanje itd.), pri kateri se 

dijake preda usposobljenim inštruktorjem in učitelj spremljevalec ni ves čas prisoten 
ob skupini, organizator/-ji dejavnosti dopolni/-jo varnostni načrt z natančnimi navodili 
spremljevalcem in/ali dijakom. 

• v primeru, da je za vodenje aktivnosti potrebno posebno znanje, ki se izkazuje z 
ustreznim potrdilom oz. certifikatom (inštruktor potapljanja, inštruktor smučanja, …) 
mora organizator le ta dokazila predložiti vodstvu šole v sklopu varnostnega načrta že 
pred izvedbo dejavnosti. 
 

Organizator dejavnosti mora pred izvedbo dejavnosti z navodili za spremstvo dijakov in 
vodenje dejavnosti pisno seznaniti vse spremljevalce in morebitne zunanje sodelavce, ki 
sodelujejo pri izvedbi. 
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