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Šolske ekskurzije – turistična dejavnost? 

 

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije pozorno spremljamo zaplet v zvezi z razlago 

Tržnega inšpektorata RS, da je šolska ekskurzija  lahko v nekaterih primerih turistična 

storitev, ki bi jo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma  lahko opravljale le za to 

registrirane gospodarske družbe. Zaplet je nastal zaradi odločbe tržne inšpekcije osnovni 

šoli, ki je organizirala večdnevni izlet. Ker odločbe ne poznamo, podajamo splošen komentar. 

  

Menimo, da so pomemben element šolskega programa tudi vzgojno izobraževalne 

dejavnosti izven učilnic, med katere sodijo tudi šolske ekskurzije, kar predvideva tudi Zakon 

o osnovni šoli (31., 38. 39a. čl.). Šolskih ekskurzij se ne da obravnavati le parcialno kot 

turistično dejavnost, saj so vpete v siceršnji vzgojno izobraževalni proces  in so del Letnega 

delovnega načrta šole v obliki obveznega, razširjenega in nadstandardnega programa. Teme 

ekskurzije so vključene tako v priprave na ekskurzijo kot tudi v obravnavo vsebin po njeni 

izvedbi, za kar v skladu z načrtom usvajanja učne snovi poskrbijo učitelji.  

 

Hkrati se je ta način v praksi izkazal tudi kot cenovno optimalen, zato starši pričakujemo, da 

se stroški tovrstnih dejavnosti ne bodo povečali. Tako kot pri celotnem učnem procesu pa je 

treba tudi pri strokovnih ekskurzijah upoštevati, da je v središču učnega procesa učenec. 

Tako dejavnosti v šoli, kot tudi izven šolskega prostora, bi morale biti v službi čim bolj 

kakovostne izvedbe šolskega programa, za kar so najbolj usposobljeni učitelji.   

 

V ZASSS pričakujemo, da bosta ministrstvi, pristojni za gospodarstvo in izobraževanje, v 

najkrajšem možnem času obvestili javnost, kakšno je pravilno tolmačenje zakonskih norm, ki 

so trenutno predmet različnih razlag. V primeru, da se ugotovi neskladnost med zakoni pa 

pričakujemo, da se te neskladnosti definira in v sodelovanju obeh ministrstev, tržnega 

inšpektorata in vodstev osnovnih šol odpravi tako, da bodo šole lahko izvajale del vzgojno 

izobraževalnega programa izven učilnic brez bojazni, da kršijo zakonodajo. 
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