
Na podlagi 43. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004) določa ravnateljica 

Višje strokovne šole Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana 

 

 

 

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV IN DISCIPLINSKIH UKREPIH 
 

 

1. člen 

Pravilnik ureja odgovornost študentov pri kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti (v nadaljevanju kršitve), 

določa organe in postopek za ugotavljanje odgovornosti ter disciplinske ukrepe in način izvrševanja teh ukrepov. 

 

2. člen 

Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitve. Za namerno, iz velike malomarnosti ali pod vplivom alkohola oz. 

drugih drog povzročeno materialno škodo znotraj šole in v njeni neposredni okolici oz. na drugih lokacijah, na 

katerih se izvaja študijski proces, pa so tudi materialno odgovorni. 

 

3. člen 

Lažje kršitve so: 

 neprimerno vedenje,  

 oviranje študijskega procesa ali drugih dejavnosti šole, 

 neprimeren odnos do šolskega in drugega premoženja in nesmotrna poraba materiala, namenjenega 

študijskemu procesu, 

 lažje kršitve hišnega reda ali pravil obnašanja na drugih lokacijah, kjer se izvaja študijski proces oz. na praktičnem 

izobraževanju, 

 lažje kršitve pravil izpitnega reda in lažje kršitve, ki so opredeljene v drugih aktih šole. 

 

4. člen 

Težje kršitve so: 

 neprimerno vedenje in žaljiv odnos do študentov, delavcev šole ali drugih oseb,  

 psihično ali fizično nasilje ter nasilno izražanje verske ali rasne nestrpnosti,  

 neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu in vsako dejanje, ki bi lahko povzročilo nevarnost za 

življenje ali zdravje študentov, delavcev šole ali drugih oseb, 

 težje kršitve javnega reda in miru v prostorih šole oz. v prostorih ali na kraju, kjer potekajo študijske dejavnosti 

(terensko delo, ekskurzije, projektno delo, …) ali praktično izobraževanje, 

 težje kršitve hišnega reda ali pravil obnašanja na drugih lokacijah, kjer se izvaja študijski proces oz. na 

praktičnem izobraževanju, 

 težje kršitve pravil izpitnega reda in težje kršitve, ki so opredeljene v drugih aktih šole, 

• težje kršitve, ki so opredeljene kot take v internih aktih organizacije, kjer se izvaja praktično izobraževanje, 

• dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega, 

• prevara pri preverjanju znanja ali pri izdelavi pisnih in drugih izdelkov, 

•ponarejanje uradnih listin in ponarejanje ali uničevanje šolske dokumentacije, 

 poškodovanje premoženja šole ali oseb, povzročeno namerno, iz velike malomarnosti ali pod vplivom alkohola 

oz. drugih drog, 

• prisotnost v prostorih šole oz. v prostorih ali na kraju, kjer potekajo študijske dejavnosti (terensko delo, 

ekskurzije, projektno delo, …) , ali praktično izobraževanje  pod vplivom alkohola ali drugih drog, njihovo 

posedovanje, uživanje, ponujanje ali prodaja v okviru študijskih aktivnosti oz. v prostorih ali na kraju, kjer 

študijske aktivnosti potekajo, 



 dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti. 

Kot težja kršitev se lahko obravnavajo tudi pogoste lažje kršitve, za katere je bil (trikrat ali večkrat) izrečen 

disciplinski ukrep. 

5. člen 

Disciplinski postopek se prične na osnovi dejstev, ki kažejo na to, da je študent storil očitano kršitev. 

 

6. člen 

O disciplinski odgovornosti odločajo:  

• ravnateljica Višje strokovne šole (disciplinski organ 1. stopnje), 

 Študijska komisija Višje strokovne šole (disciplinski organ 2. stopnje), 

• Svet zavoda ŠC Sežana (disciplinski organ 2. stopnje). 

 

7. člen 

Ukrepi ob kršitvah so: 

•pisni opomin 

•pisni opomin s prepovedjo opravljanja izpita/izpitov v določenem roku/rokih, 

•izključitev iz šole do konca študijskega leta ali za daljše časovno obdobje. 

 

8. člen 

Izključitev iz šole se lahko izreče le ob težjih kršitvah ali v primeru večkratnih lažjih kršitev, za katere je bil najmanj 

trikrat že izrečen pisni opomin. 

Pred izrekom pisnega opomina s prepovedjo opravljanja izpita/izpitov v določenem roku/rokih ali izključitve iz 

šole do konca študijskega leta ali za daljše časovno obdobje ima študent pravico do zagovora. V kolikor se na 

vabilo na zagovor ne odzove, se tej pravici odpove. 

 

9. člen 

Zoper odločitev ravnateljice ima študent v 15 dneh od vročitve opomina pravico vložiti pritožbo na Študijsko 

komisijo Višje strokovne šole, v 15 dneh od vročitve odločbe o izključitvi pa na Svet zavoda ŠC Sežana. 

Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna. 

 

10. člen 

Uvedba in vodenje postopka zastarata pri lažjih kršitvah v treh mesecih, pri težjih kršitvah pa v šestih mesecih od 

dneva, ko je bila kršitev storjena. 

Če ima dejanje, s katerim je bila storjena kršitev za posledico tudi kazensko odgovornost, zastarata uvedba in 

vodenje postopka istočasno kot zastara kazenski pregon. 

 

 

 
 
 

Jasna Rojc,  
Sežana, 14. 9. 2010       ravnateljica Višje strokovne šole 

 


