
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 

VIŠJA   STROKOVNA   ŠOLA 
 

 

Na osnovi 11. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 86/04 in 100/13) določa ravnatelj 

Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor (v nadaljevanju: ravnatelj) 

 

PRAVILA O ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 
 

1. člen 

       (vsebina) 

 

V skladu s 43. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 86/04 in 

100/13) ravnatelj določa podrobnejša določila o odgovornosti študentov, postopke in način 

izrekanja ukrepov ter pravice in dolžnosti študentov Višje strokovne šole Lesarske šole 

Maribor (v nadaljevanju: šole) v disciplinskem postopku. 

 

2. člen 

(pravice študentov) 

 

Študent ima predvsem pravico do: 

 prisotnosti pri vseh organiziranih oblikah študija, 

 celovitega in kakovostnega izvajanja študijskega programa, 

 sprotnih in objektivnih informacij, povezanih s študijem, 

 spoštovanja osebnosti, 

 upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, 

 enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, 

socialni status in druge okoliščine, 

 varnega, zdravega in vzpodbudnega delovnega okolja, 

 strokovne pomoči ter svetovanja pri študijskem delu, 

 varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonodajo, 

 delovanja v študentski skupnosti, 

 izražanja mnenj in posredovanja predlogov, povezanih z izobraževalnim delom šole, 

 zagovora in pritožbe v postopku izrekanja disciplinskih ukrepov. 

 

3. člen 

(dolžnosti študentov) 

 

Študent ima predvsem dolžnost, da: 

 se redno in pravočasno udeležuje vseh obveznih aktivnosti študijskega programa, ki se 

izvajajo po letnem delovnem načrtu šole, izvedbenem kurikulumu šole in posameznih 

predmetov, urniku in tekočih navodilih ter spremembah razporedov, ki so pravočasno 

javno objavljene,  

 študentov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu, 

 ravna v skladu z navodili šole oz. delavcev šole, 

 skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in duševne 

integritete drugih, 

 skrbi za čisto okolje, 

 spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 

 spoštuje pravice drugih študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 

 prispeva k ugledu šole, 

 varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole, lastnino študentov, delavcev šole in 

drugih ljudi, 

 se obnaša v skladu z bontonom ter pravili lepega vedenja in se dostojno vede.  



 

 

 

 

4. člen 

       (prepovedi) 

 

V šoli v skladu z določili HIŠNEGA REDA ni dovoljeno: 

 kajenje v prostorih šole in na šolskih zemljiščih ter povsod, kjer poteka izobraževalno delo 

(strokovne ekskurzije, kulturne prireditve …),  

 gibanje oseb, ki niso študentje višje strokovne šole, po predavalnicah in šolskih 

delavnicah brez dovoljenja šole, 

 uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev v prostorih šole in na šolskih 

površinah; enako tudi prinašanje omenjenih sredstev v šolske prostore in na šolske 

površine, 

 opravljanje prakse oz. udeležba pri vajah v šolskih delavnicah brez uporabe ustreznih 

zaščitnih sredstev in opreme, ki zagotavlja varno delo in požarno varnost, 

 konzumiranje hrane med predavanji in vajami ter drugimi aktivnostmi, 

 prihajanje na organizirane aktivnosti v vinjenem stanju ali pod vplivom psihogenih snovi, 

 ponarejanje, plagiatorstvo, prisvajanje tuje intelektualne lastnine, 

 prodaja knjig in drugih predmetov,  

 plakatiranje brez dovoljenja šole, 

 uporaba prenosnih telefonskih aparatov med predavanji ali vajami,  

 psihično in fizično nasilje.  

 

5. člen 

      (kršitve) 

 

Za kršitve, določene s temi določbami, se študentom izrekajo disciplinski ukrepi. 

 

Lažje kršitve so: 

 neprimeren odnos do študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 

 neprimeren odnos do šolskega ali drugega premoženja, 

 samovoljna uporaba šolskega inventarja v osebne namene, 

 uporaba mobilnih telefonov med predavanji, vajami in drugimi aktivnostmi, 

 konzumiranje hrane med predavanji, vajami in drugimi aktivnostmi, 

 kajenje na zunanjih površinah šole.  

 

Težje kršitve so tiste, ki imajo znake prekrška ali kaznivega dejanja oziroma gre za 

ponavljajoče lažje kršitve, kot na primer: 

 izrazito žaljiv odnos do študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 

 kajenje v šolskih prostorih,  

 samovoljna prisvojitev tuje stvari, 

 namerno poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, 

 ponarejanje, plagiatorstvo, prisvajanje tuje intelektualne lastnine, 

 uživanje alkohola ali drugih drog in prisotnost pri izobraževalnem delu pod vplivom 

alkohola ali drugih drog, 

 posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 

 ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije, 

 psihično ali fizično nasilje, 

 samovoljno odklanjanje uporabe zaščitne opreme in sredstev ter neupoštevanje pravil 

varnega obnašanja med delom in vajami v šolski delavnici, 

 posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost 

premoženja, 



 splošno neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu, kar je oziroma bi lahko 

povzročilo težjo telesno poškodbo ali večjo materialno škodo. 

 

 

6. člen 

     (disciplinski ukrepi) 

 

Disciplinski ukrepi so: 

 ustni opomin, 

 pisni opomin,  

 izključitev. 

 

Predlog za izrek disciplinskega ukrepa študentu lahko ravnatelju predlaga vsak delavec šole, 

izjemoma tudi študenti in druge osebe. 

 

7. člen 

    (stopnjevanje disciplinskih  ukrepov) 

 

Ustni opomin za lažje kršitve in pisni opomin za težje kršitve izreče izključno ravnatelj.  

 

Zaradi neizpolnjevanja predpisanih obveznih sestavin študijskega programa brez 

opravičljivega razloga in drugih hujših kršitev pravil šole se lahko določi ukrep izključitve iz 

šole. 

 

Ukrep izključitve študenta za najtežje kršitve na predlog ravnatelja sprejme predavateljski 

zbor z navadno večino glasov prisotnih predavateljev.  

 

 

8. člen 

     (zagovor študenta) 

 

Študent ima pred izrekom disciplinskega ukrepa pravico do ustnega zagovora pri ravnatelju 

oziroma ima pravico do pisnega zagovora, naslovljenega na ravnatelja. 

 

9.  člen 

      (okoliščine) 

 

Pri izbiri ukrepa je potrebno upoštevati težo kršitve, študentovo odgovornost zanjo ter nagibe, 

zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, postopnost in 

možne posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa. 

 

10. člen 

    (izrek disciplinskega ukrepa) 

 

Ustni opomin ravnatelj študentu izreče ustno. Pisni opomin ravnatelj študentu izda pisno v 

obliki sklepa. Sklep predavateljskega zbora o izključitvi študenta ravnatelj izda pisno v obliki 

odločbe. Akt o izreku disciplinskega ukrepa mora biti obrazložen in mora vsebovati pouk o 

pravnem varstvu. Akt, ki se študentu  izda v pisni obliki, se mu vroči po pošti, priporočeno s 

povratnico, na naslov študentovega stalnega prebivališča. 

 

 

11. člen 

(rok za uvedbo postopka disciplinskega ukrepanja) 

 



S postopkom disciplinskega ukrepanja je potrebno začeti čim prej, najkasneje pa v tridesetih 

dneh od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in najkasneje v treh mesecih v primerih najtežjih 

kršitev. 

 

12. člen 

(dokumentacija) 

 

O vseh izrečenih disciplinskih ukrepih ravnatelj vodi evidenco. 

  

 

13. člen 

      (pritožba) 

 

Zoper akt o izreku disciplinskega ukrepa lahko študent vloži pritožbo na naslednji višji organ 

od tistega, ki je ukrep izrekel. O ugovorih zopet ustni ali pisni opomin odloča predavateljski 

zbor. Za ugovore zoper izključitvi je pristojen svet zavoda. Pritožbo je potrebno vložiti v 

osmih dneh po izreku ustnega opomina oziroma po prejemu pisnega opomina oziroma po 

prejemu odločbe o izključitvi. 

 

14. člen 

    (sodno varstvo) 

Zoper odločitev sveta zavoda se lahko sproži upravni spor. 

 

15. člen 

        (nastala škoda) 

 

Za škodo, ki nastane na šolski opremi, ali škodo, ki nastane s poškodovanjem šolskih 

objektov ter drugo nastalo škodo, odgovarja povzročitelj škode po pravilih civilnega prava. 

 

16. člen 

       (uveljavitev) 

 

Pravila stopijo v veljavo, ko se o njih pridobi pozitivno mnenje Študentske skupnosti Višje 

strokovne šole Lesarske šole Maribor in se jih objavi na spletni strani šole.  

 

Spremembe oziroma dopolnitev posameznih delov tega akta potekajo na enak način, kot je 

navedeno v zgornjem odstavku. 

 

Do uveljavitve novih Pravil so v veljavi stara Pravila o odgovornosti študentov. 

 

 

17. člen 

       (nevtralna oblika) 

 

V teh Pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za moški in ženski spol. 

 

 

                                                                                 ravnatelj: 

  

                                                                                     Miroslav Novak, u.d.i.l. 

 

 

Študentska skupnost je podala pozitivno mnenje k Pravilom o odgovornosti študentov dne  

___________. 


