
 

Na podlagi 11. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004) in v skladu z Navodili 
za izvajalce študijskih programov v Poslovno inovacijskem centru Sežana določa ravnateljica Višje strokovne šole 
Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana 
 

Hišni red Višje strokovne šole 

 

1. člen 

Hišni red določa pravila obnašanja in ravnanja študentov Višje strokovne šole in so za študente obvezna.  

2. člen 

Predavanja, vaje in druge študijske aktivnosti se odvijajo po razporedu in v prostorih, kot to določa urnik, v 
prostorih Poslovno inovacijskega centra (Kraška ulica 2, Sežana), v prostorih srednje šole Šolskega centra Srečka 
Kosovela (Stjenkova ulica 3, Sežana), izjemoma pa tudi na drugih lokacijah. Določbe tega hišnega reda veljajo ne 
glede na lokacijo izvajanja študijskega programa. 

3. člen 

Študentje se smejo v Poslovno informacijskem centru zadrževati le v prostorih, namenjenih dejavnostim Višje 
strokovne šole, vsak delavnik in ob sobotah dopoldan, če izobraževalno delo izjemoma ni organizirano drugače. 
Ura zaklepanja stavbe je prilagojena urniku v tekočem semestru. Vrata se zaklepajo po zadnjih končanih 
obveznostih v določenem dnevu.  

Zadrževanje v prostorih srednje šole Šolskega centra je določeno s Hišnim redom srednje šole Šolskega centra 
Srečka Kosovela Sežana, v primeru uporabe prostorov pa so študentje dolžni upoštevati navodila izvajalcev 
programa na teh lokacijah. 

4. člen 

Študentje so dolžni upoštevati pravila lepega vedenja paziti na osebno urejenost. 

 V šolo in njeno okolico je študentom prepovedano prinašanje in uživanje alkoholnih pijač ali drog, prav tako je 
prepovedano prinašanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje. V skladu z zakonom je kajenje, 
uživanje alkohola in drugih drog v prostorih šole prepovedano. Kajenje je dovoljeno na zato določenem mestu, 
pred vhodom v stavbo Poslovno inovacijskega centra. 

5. člen 

Študentje med predavanji in vajami ne zapuščajo predavalnic ali laboratorijev in s svojim ravnanjem ne smejo 
motiti predavanj. Mobilni telefoni morajo biti izključeni; njihova uporaba je dovoljena le izven predavalnic in 
laboratorijev. 

Zamujanje in predčasno odhajanje od organiziranega izobraževalnega dela ni zaželjeno. Študent, ki izjemoma 
predčasno odide od organiziranega izobraževalnega dela ali zamudi začetek ure, pri tem ne sme motiti dela 
ostalih študentov in delavcev šole.  

6. člen 

Predavalnice in laboratoriji so, razen v času predavanj in vaj, zaklenjeni. Študentje se v teh prostorih lahko 
zadržujejo le ob prisotnosti ali z dovoljenjem predavateljev oz. drugih delavcev šole. Odnašanje ali prenašanje 
opreme iz prostora v prostor mora dovoliti predavatelj, vodstvo šole ali vodstvo Visokošolskega središča.  



 

7. člen 

Študentje morajo v šoli upoštevati vse varnostne ukrepe, ki jih določa Pravilnik o varstvu pri delu, ter vsa navodila, 
ki jih dajejo predavatelji oziroma drugi delavci šole. Za nesreče, ki bi se dogodile zaradi neupoštevanja varnostnih 
ukrepov, odgovarja študent sam. 

8. člen 

Uporaba prostorov s specialno opremo oz. laboratorijev (laboratorij za fotografijo, fotografski studio, temnica, 
laboratorij za oblikovanje (risalnica) in pripadajoči kabinet) urejajo posebna pravila, objavljena v teh prostorih. 
Študentje morajo upoštevati ta pravila, navodila predavateljev, in se ravnati skladno s pravilnikom o varstvu pri 
delu. 

9. člen 

Študentom je v prostem času med predavanji in vajami na voljo študentska soba. Posebnih garderob za študente 
ni. Šola ne odgovarja za kraje osebnih stvari študentov. 

10. člen 

Za vzdrževanje čistoče in reda prostorov, opreme in učnih pripomočkov so odgovorni vsi, delavci šole in študenti. 
Slednji so predavateljem ali referentu dolžni javiti poškodbe na inventarju in učnih pripomočkih. Stroške, nastale 
zaradi namerno povzročene škode, zaradi objestnosti ali nepazljivosti, krije povzročitelj škode. 

V prostorih Poslovno informacijskega centra je prepovedano plakatiranje brez dovoljenja vodstva šole in prodaja 
ali preprodaja kakršnihkoli artiklov. Študentje lahko svoja sporočila objavljajo na oglasni deski v študentski sobi. 

11. člen 

Šola objavlja obvestila in druge informacije za študente na svoji uradni spletni strani. Osebno (v elektronski ali 
pisni obliki oz. po telefonu) se študenti obveščajo  le v izjemnih primerih. Pomembnejše informacije se objavijo 
tudi na oglasni deski šole v študentski sobi. 

Študentje se na referat, vodstvo šole ali predavatelje obračajo po elektronski pošti, na referat, vodstvo šole in 
organizatorko praktičnega pouka pa tudi po telefonu. Referentka in organizatorka praktičnega pouka sta jim na 
voljo v času uradnih ur, ravnateljica pa po predhodnem dogovoru oz. najavi. 

  

                                                                                                                                       Jasna Rojc,  
Sežana, 1. 10. 2008                                                                                                     v. d. ravnateljice Višje strokovne šole 
 
 

 


