Višja strokovna
šola
Grm Novo mesto –
center biotehnike
in turizma

PRAVILNIK

Številka:

Pravilnik o odgovornosti študentov na Višji strokovni šoli

Stran:
1/6

Na podlagi 43. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI; UL RS, št.
86/04) in 20. člena ZVSI-A (UL RS, št. 100/13) je ravnateljica po predhodno
pridobljenem soglasju Študentskega sveta Višje strokovne šole Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma sprejela dne 24. 9. 2015 naslednji

PRAVILNIK O ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
I. Splošne določbe
1. člen
S pravilnikom o odgovornosti študentov (v nadaljevanju: pravilnik) se določa
odgovornost študentov, postopek in način izrekanja ukrepov ter pravice in dolžnosti
študentov v disciplinskem postopku.
2. člen
V disciplinskem postopku po tem pravilniku se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja splošni upravni postopek.
3. člen
Osebni podatki študentov se za potrebe disciplinskega postopka po tem pravilniku
zbirajo, obdelujejo in objavljajo v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
4. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
II. Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti, zastaranje in ukrepi ter
opredelitve disciplinske odgovornosti
5. člen
Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti, ki
jih določajo zakon, ta pravilnik, sklepi pristojnih organov zavoda in šole, pogodbena
določila ter študijski program.
Izdaja: 02

Velja od 24. 9. 2015 Pripravil: M.C.B.

Pregledal: študentski
Sprejel: ravnateljica
svet, predavateljski zbor

Višja strokovna
šola
Grm Novo mesto –
center biotehnike
in turizma

PRAVILNIK

Številka:

Pravilnik o odgovornosti študentov na Višji strokovni šoli

Stran:
2/6

Študent je odgovoren, če je dejanje storil ali opustil namenoma, z naklepom ali iz velike
malomarnosti.
II.1. Opredelitev dolžnosti, prepovedi ter kršitev
6. člen
Dolžnosti študenta:
1. da se udeležuje aktivnosti študijskega programa, ki se izvajajo po letnem
delovnem načrtu šole in tekočih spremembah po razporedih, ki so javno
objavljeni,
2. da študentov in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
3. da ravna v skladu z navodili predavateljev oziroma šole,
4. da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter telesne in
duševne integritete drugih,
5. da skrbi za čisto okolje,
6. da spoštuje splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur,
7. da spoštuje pravice drugih študentov, delavcev šole in drugih ljudi,
8. da po svojih najboljših močeh prispeva k ugledu šole in zavoda kot celote,
9. da varuje ter odgovorno ravna s premoženjem šole oz. zavoda, lastnino študentov,
delavcev šole in drugih ljudi,
10. da se obnaša v skladu z bontonom ter pravili lepega vedenja in se dostojno vede.
7. člen
V šoli je zlasti prepovedano:
1. kajenje v prostorih šole in na šolskih zemljiščih ter povsod, kjer poteka
izobraževalno delo,
2. 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, izjemoma je dovoljeno pokušanje ali senzorična analiza vin
pri predmetih, katerih vsebina vključuje pokušanje ali senzorično analizo vin,
3. prihajati na organizirane aktivnosti v vinjenem stanju ali pod vplivom psihogenih
snovi,
4. prodajati knjige in druge predmete,
5. plakatiranje brez dovoljenja šole,
6. uporabljati prenosne telefonske aparate, računalnike in podobne medije med
predavanji, vajami in izpiti, izjemoma je dovoljena uporaba računalnikov, v
kolikor je to del izobraževalnega procesa,
7. psihično in fizično nasilje,
8. kršiti javni red in mir v šolskih prostorih
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9. goljufanje pri preverjanju znanja, izdelavi seminarskih nalog in diplomskih del in
10. izvajati druge kršitve, navedene v 8. členu tega pravilnika.
8. člen
Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti so lahko lažje ali hujše
kršitve.
Lažje kršitve so:
1. neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu šole;
2. neprimeren odnos do izobraževalnega dela (zamujanje na predavanja, prakso ali
vaje, neupoštevanje navodil in zahtev predavateljev oziroma mentorjev,
3. neprimeren odnos do drugih študentov, predavateljev in sodelavcev, mentorjev ter
drugih delavcev šole,
4. oviranje ostalih študentov pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na šoli,
5. neprimeren odnos do mentorjev in zaposlenih v organizaciji, kjer je študent na
praktičnem izobraževanju,
6. dejanja, s katerimi se krši ugled študentov,
7. poskus prevare pri preverjanju znanja ali pri izdelavi seminarskih nalog in
8. druge kršitve dolžnosti in prepovedi iz 6. in 7. člena, ki niso opredeljene kot huje
kršitve.
9. člen
Težje kršitve so:
1. dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja in se preganjajo po uradni dolžnosti;
2. neizpolnjevanje dolžnosti študenta, ki so opredeljene z zakoni in drugimi
uradnimi akti,
3. težje kršitve javnega reda in miru v prostorih šole in prostorih ali kraju, kjer se
izvaja praktično izobraževanje;
4. težje kršitve, ki so opredeljene kot take v internih aktih delodajalcev, kjer se
izvaja praktično izobraževanje;
5. posredovanja lažnih podatkov, da bi pridobil neupravičeno korist zase ali za koga
drugega;
6. težje kršitve reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v šolski
knjižnici in drugih prostorih šole;
7. povzročanje materialne škode v šoli ali na praktičnem izobraževanju v podjetju, in
sicer naklepno ali iz velike malomarnosti;
8. dejanja ponarejanja uradnih listin;
9. dejanja ali opustitve, ki bi lahko povzročile nevarnost za življenje in zdravje
študentov, učiteljev, drugih delavcev šole ali zaposlenih, kjer študent opravlja
praktično izobraževanje;
10. večkratna (najmanj trikratna) ponovitev lažjih kršitev;
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11. prihajanje v šolo pod vplivom alkohola ali mamil oziroma uživanje alkohola ali
mamil ter kajenje v prostorih šole oz. na šolskem prostoru ali na kraju, kjer se
izvaja pedagoški proces in praktično izobraževanje;
12. prinašanje, posedovanje, ponujanje ali prodaja alkohola in drugih drog,
13. prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev,
14. prevara pri preverjanju znanja, izdelavi seminarske naloge ali diplomske naloge;
15. javno nastopanje proti šoli in neetično ravnanje, kar vpliva na dobro ime šole;
16. plagiatorstvo pri pisanju pisnih izdelkov,
17. ponarejanje podpisov odgovornih oseb na šoli,
18. kršitev neizpolnjevanja predpisanih obveznih sestavin študijskega programa brez
opravičljivega razloga (npr. trimesečna neudeležba na obveznih vajah),
19. kršitev pogodbenega razmerja med študentom in šolo – izostanek plačila šolnine v
dveh zaporednih obrokih.
II.2. Disciplinski ukrepi, imenovanje komisije, roki, postopek izrekanja ukrepov,
vodenje evidenc
10. člen
Za kršitve, določene s tem pravilnikom se študentom izrekajo disciplinski ukrepi.
Pristojni organ za vodenje disciplinskega postopka je disciplinska komisija, ki jo za vsak
obravnavani primer posebej imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo trije predavatelji, od
teh je eden predsednik komisije in dva njena člana.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak delavec šole, lahko pa izrek
ukrepa predlaga tudi zunanji sodelavec šole.
Za kršitve se lahko študentom izrečejo naslednji ukrepi:
• opomin,
• pisni opomin,
• enoletna prepoved opravljanja izpitov
• izključitev iz šole (43. člen ZVSI-A) in izpis študenta iz evidence CEUVIZ.
Ukrepi so lahko tudi alternativni in sicer:
• pobotanje oziroma poravnava konflikta,
• poprava škodljivih posledic študentovega ravnanja,
• izvršitev nekega neobveznega dobrega dela oziroma naloge,
• izvršitev nalog in obveznosti izven načrtovanega časa.
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11. člen
Ukrepi se praviloma stopnjujejo tako, da se za prvič storjeno kršitev izreče milejši ukrep,
za nadaljevanje istovrstnih ali težjih kršitev pa se lahko izrečejo strožji ukrepi.
Pisni opomin se izreče za lažjo kršitev, izreče ga študijska komisija na predlog delavca
šole.
Ukrep prepovedi opravljanja izpitov do enega leta se izreče za ponavljajoče lažje kršitve
ali težje kršitve, izreče ga študijska komisija na predlog delavca šole.
Ukrep izključitve iz šole in izpis iz evidence CEUVIZ se izreče za težje kršitve.
Praviloma se izreče za čas do konca študijskega leta ali pa velja še za naslednje študijsko
leto. Lahko se izreče tudi pogojno, s tem da se njegova izvršitev odloži za določen čas,
vendar največ za eno študijsko leto. Izključitev in izpis iz evidence CEUVIZ se izreče
vedno pri kršitvah 18. in 19. točke 9. člena. Ukrep izreče predavateljski zbor s tajnim
glasovanjem z večino glasov vseh predavateljev.
Alternativni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto ukrepov iz drugega
odstavka 10. člena.
12. člen
Pred izrekom ukrepa je potrebno dati študentu možnost, da svoje dejanje obrazloži in
opiše vse okoliščine. Študent lahko poda obrazložitev ustno ali pisno.
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.
13. člen
Pisni opomin, izključitev in prepoved enoletnega opravljanja izpita se izreče v obliki
sklepa z obrazložitvijo in pravnim poukom. Študentu se akt o izreku ukrepa vroči
najkasneje v osmih dneh po sklepu predavateljskega zbora.
14. člen
Če se pristojni organ odloči za izrek alternativnega ukrepa, mora o tem predhodno
seznaniti študenta in se z njim dogovoriti o načinu in času izvršitve. O dogovoru za
alternativni ukrep se sestavi zapisnik.
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15. člen
S postopkom disciplinskega ukrepanja je potrebno začeti najkasneje v tridesetih dneh od
dneva, ko se je izvedelo za kršitev in kršitelja. Po šestih mesecih od storjene kršitve
uvedba disciplinskega postopka zastara.
16. člen
Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih se vodi v referatu Višje strokovne šole.
III. Varstvo pravic študentov
18. člen
Zoper akt o izreku disciplinskega ukrepa pisnega opomina lahko študent vloži pritožbo na
predavateljski zbor.
Za ugovore zoper sklep o izključitvi je pristojen svet zavoda. Pritožbo je potrebno vložiti
v osmih dneh po prejemu akta o izreku ukrepa oziroma po prejemu odločbe o izključitvi.
IV. Odgovornost za povzročeno materialno škodo
19. člen
Za škodo, ki nastane na šolski opremi ali škodo, ki nastane s poškodovanjem šolskih
objektov ali drugo škodo, odgovarja povzročitelj škode po pravilih civilnega prava.
V. Končne določbe
20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema. Pravilnik se objavi na oglasni deski in na
spletnih straneh šole Višje strokovne šole in se začne uporabljati naslednji dan po njegovi
objavi.
Ravnateljica Višje strokovne šole:
Helena Jurše Rogelj, univ. dipl. inž. agr, l.r.
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