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Na podlagi 43. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ter na podlagi mnenja 
predavateljskega zbora in skupnosti študentov, ravnatelj Višje strokovne šole Tehniškega šolskega 
centra Maribor sprejema 
 

INTERNA ŠOLSKA PRAVILA 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina) 

 
Interna šolska pravila podrobneje opredeljujejo: 
 
- pravice, dolžnosti in odgovornosti študentov v času organiziranega študijskega procesa, ki se 

izvaja v šoli, na šolskih površinah ali drugje v skladu z letnim delovnim načrtom, 
- postopke in način izrekanja ukrepov ter pravice in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku in 
- hišni red. 

 
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER PREPOVEDI 

2. člen 
(pravice študentov) 

 
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, drugimi 
predpisi in študijskim programom. 
 
Pri tem imajo pravico, da: 
- se ob rednem napredovanju izobražujejo in končajo študij pod pogoji, kot so veljali ob vpisu, 
- se lahko vzporedno izobražujejo po več študijskih programih na isti šoli ali na različnih šolah ter 

študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na visokošolskih zavodih, 
- redno opravljajo izpite, delne izpite ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim 

programom in izdelajo diplomsko delo, 
- lahko, če niso izpolnili vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavljajo letnik ali zamenjajo 

študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo strokovno šolo, 
- lahko napredujejo in končajo izobraževanje v krajšem času, kot je predvideno s študijskim 

programom, 
- uporabljajo knjižnico, šolski informacijski sistem, literaturo in druge študijske pripomočke, 
- so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na študijski proces, 
- sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih dejavnostih, 
- koristijo pravice iz zdravstvenega varstva in druge ugodnosti, v skladu s posebnimi predpisi, 
- uveljavljajo svoje pravice v postopku in način, kot je določeno v teh Internih šolskih pravilih, kakor 

tudi do: 
 prilagoditve pogojev dela, če se vzporedno izobražujejo, pripravljajo na mednarodna in 

državna tekmovanja v znanju ali so perspektivni oziroma vrhunski športniki, 
 varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v šoli, 
 enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, 

socialni status družine in druge okoliščine, 
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 zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja, 
 varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi, 
 zagovora in ugovora v postopku izrekanja ukrepov. 

Študenti lahko z izpiti opravljajo manjkajoče obveznosti iz drugega letnika. 
 
Če se študent vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, te z 
dogovorom uskladijo način izpolnjevanja njegovih obveznosti, povezanih z izobraževanjem. 
 
O hitrejšem napredovanju študenta odloči študijska komisija šole. 
 
Če študent želi zamenjati študijski program oziroma se prepisati na drugo šolo, ravnatelj te šole ugotovi, 
koliko kreditnih točk si je pridobil v dotedanjem študiju in določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi 
lahko študij nadaljeval ter določi roke, v katerih jih mora izpolniti. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje 
študijske komisije. 
 

3. člen 
(posebne pravice študentov) 

 
Študentom, ki se vzporedno izobražujejo in vrhunskim športnikom ter študentom, ki se pripravljajo na 
mednarodna tekmovanja v znanju, se na podlagi posebne prošnje prilagodi opravljanje obveznosti iz 
študijskega programa na način, ki ga določi direktor oziroma ravnatelj. 
 

4. člen 
(druge pravice in ugodnosti študentov) 

 
- Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdravstvenega 

zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s 
posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve. 

- Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu TŠC Maribor. 
- Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta. 

 

5. člen 
(dolžnosti študentov) 

 
Študenti imajo v času študijskega procesa dolžnost, da: 
- obiskujejo predavanja, laboratorijske in seminarske vaje ter sodelujejo v drugih oblikah 

izobraževalnega ter raziskovalnega dela, 
- na seminarskih in laboratorijskih vajah je obvezna prisotnost v obsegu najmanj 80%, kar je pogoj 

za pristop k izpitom ter za prehod v višji letnik, 
- kot predstavniki študentov odgovorno izpolnjujejo svoje obveznosti v organih višje strokovne šole, 
- varujejo ugled šole ter ugled predavateljev in študentov, 
- razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose s predavatelji, 
- poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma ali iz velike malomarnosti, 
- ravnajo v skladu z navodili in zahtevami predavateljev, 
- skrbijo za lastno zdravje in varnost in ne ogrožajo zdravja in varnosti ter telesne in duševne 

integritete drugih, 
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- skrbijo za čisto okolje, 
- spoštujejo univerzalne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur, 
- spoštujejo pravice drugih in se spoštljivo vedejo do študentov, učiteljev in drugih delavcev šole, 
- varujejo ter odgovorno ravnajo s premoženjem šole, lastnino študentov, delavcev šole in drugih 

oseb, 
- ravnajo v skladu z zakonom in temi Internimi šolskimi pravili. 

6. člen 
(prepovedi) 

 
V prostorih šole, na šolskih površinah in povsod, kjer se izvaja izobraževalni proces, je prepovedano: 
- psihično in fizično nasilje, 
- kajenje, uživanje alkohola in drugih drog, 
- prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola in drugih drog, 
- prinašanje, posedovanje, ponujanje ali prodajanje alkohola in drugih drog, 
- prinašanje in posedovanje predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi in varnost 

premoženja, 
- uporaba mobilnih telefonov med predavanji, seminarskimi in laboratorijskimi vajami. 

III. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠTUDENTOV 

7. člen 
(odgovornost študentov) 

 
Študent je odgovoren za izpolnjevanje dolžnosti in odgovarja za kršitve dolžnosti, pravil in prepovedi, 
določenih s temi Internimi šolskimi pravili. 
 
Za storjene kršitve se lahko študentu izrečejo disciplinski ukrepi in določi povrnitev povzročene škode. 
Kršitve pravil, dolžnosti in prepovedi oziroma opustitve dolžnosti, določenih v skladu s temi internimi 
šolskimi pravili so lahko lažje in hujše kršitve. 
 
 

8. člen 
(lažje kršitve) 

Lažje kršitve so: 
 
- neprimerno vedenje, ki kvari ugled TŠC Maribor, 
- poskus goljufanja pri preverjanju znanja ali pri izdelavi seminarskih nalog, 
- neprimeren odnos do študentov ali delavcev šole in do njihove lastnine, 
- neprimeren odnos do izobraževalnega dela (zamujanje predavanj, seminarskih in laboratorijskih 

vaj, neupoštevanje navodil in zahtev predavatelja), 
- oviranje drugih študentov ali delavcev šole pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na višji 

strokovni šoli, 
- nesmotrna poraba materiala, ki je namenjena izobraževalnemu ali raziskovalnemu procesu, 
- neprimeren odnos do šole, šolskega ali drugega premoženja, 
- onesnaževanje šolskega okolja. 

9. člen 
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(hujše kršitve) 

Hujše kršitve so: 
- ponavljajoče istovrstne lažje in hujše kršitve, za katere je bil študentu izrečen ukrep, 
- dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti ter niso združljiva s 

statusom študenta, 
- neopravičena odsotnost od predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj, 
- hujše kršitve javnega reda in miru na površinah TŠC Maribor, 
- dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega, 
- hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarskih in laboratorijskih vajah ali v knjižnici, 
- goljufanje pri preverjanju znanja ter goljufanje pri izdelavi seminarskih nalog in diplomskih del, 

programih in drugih pisnih izdelkih, katerih ocena prispeva k skupni oceni pri predmetu, 
- poškodovanje premoženja TŠC Maribor, povzročeno naklepoma, iz velike malomarnosti, 
- ponarejanje uradnih listin, 
- vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, 

predavateljev ali drugih delavcev, 
- uživanje alkohola ali drugih drog, prihajanje, prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog, 
- prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje alkohola ali drugih drog, 
- prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev, 
- vsako vedenje, ki kvari ugled TŠC Maribor. 

 
 
IV. POSTOPEK UKREPANJA 

10. člen 
(splošna načela in pravila ukrepanja) 

 

Pri ukrepanju je treba študentu zagotavljati uresničevanje njegovih temeljnih pravic, varstvo osebnih 
podatkov in varstvo zasebnosti ter osebno, duhovno in telesno integriteto. Ob tem je treba zagotoviti 
nemoteno izvajanje izobraževalnega procesa. 
 
Pri odločitvi o izbiri ukrepa mora ravnatelj upoštevati primernost in izvedljivost ukrepa ter pretehtati 
njegove učinke. 
 
O uvedbi in poteku postopka ukrepanja se vodi pisna dokumentacija, ki vsebuje zlasti predlog za uvedbo 
postopka, zapisnik o obravnavi, izjavo oziroma zagovor študenta, odločitev o ukrepu in njegovi izvršitvi, 
pritožbenem postopku in druge podatke, ki so nujni za pravilno izvedbo tega postopka. 
 
Ukrepanje v skladu s tem pravilnikom izvajajo ravnatelj šole in predavateljski zbor. 
 

11. člen 
(uvedba in vodenje postopka) 

 
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, njihovo odgovornost za kršitve ugotavlja 
disciplinska komisija za študente. Zahtevo za uvedbo postopka poda disciplinski komisiji za študente 
ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. 
 
Zahteva za uvedbo postopka mora biti pisna in mora poleg imena in priimka študenta, zoper katerega 
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se zahteva uvedba postopka, in drugih osebnih podatkov vsebovati opis storitve ali opustitve, ki 
predstavlja kršitev dolžnosti oziroma neizpolnjevanje obveznosti in navedbe o morebitnih dokazih ter 
predlog, kakšni dokazi naj se priskrbijo pred obravnavo na predavateljskem zboru. 
 

12. člen 
(disciplinska komisija za študente) 

 
Disciplinska komisija za študente ima predsednika in dva člana in enako število namestnikov. 
 
Predsednika in enega člana ter njune namestnike imenuje ravnatelj izmed predavateljev. Člana 
disciplinske komisije za študente in njegovega namestnika iz vrst študentov voli Študentski svet. 
 
Mandatna doba predsednika in članov disciplinske komisije za študente traja dve leti. 
 

13. člen 
(ukrepi) 

 
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izrečejo naslednji ukrepi: 
- opomin, 
- ukor in 
- izključitev iz šole. 

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 zunaj načrtovanega časa. 

 

14. člen 
(postopnost izrekanja ukrepov) 

 
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. 
 
Alternativni vzgojni ukrepi se lahko izrečejo za vsako kršitev namesto ukrepov iz drugega odstavka 
prejšnjega člena. 
 
Opomin se lahko izreče za storjeno lažjo kršitev. Ukor se lahko izreče za več storjenih lažjih kršitev. 
Izključitev iz šole se lahko izreče za storjene hujše kršitve. 
 
Ukrep izključitve se lahko po načelu postopnosti izreče tudi pogojno, s tem da se njegova izvršitev odloži 
za določen čas, vendar največ za eno leto. Če študent med trajanjem pogojne izključitve ponovno stori 
hujšo kršitev, se pogojna izključitev prekliče in se študentu izreče ukrep izključitve. 
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15. člen 
(zagovor študenta) 

 
Študent mora imeti možnost svoje dejanje obrazložiti in opisati vse okoliščine, ki so vplivale na dogodek 
oziroma stanje, ki je predmet obravnave. Lahko se zagovarja sam, lahko pa ga zastopa druga oseba, 
ki jo sam izbere. Pred izrekom ukrepa lahko študent poleg ustnega zagovora poda tudi pisni zagovor. 
Pisni zagovor študent predloži najpozneje pet dni po ustnem zagovoru. 

16. člen 
(merila in pogoji izbire ukrepa) 

 
Pri izbiri ukrepa je treba upoštevati težo kršitve, študentovo odgovornost zanjo ter njegovo osebnostno 
zrelost, 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. 
 
Pisno mnenje v zvezi z izrekanjem ukrepa lahko podajo strokovni delavci in člani skupnosti študentov. 
 

17. člen 
(način odločanja) 

 
Ravnatelj odloča o vzgojnem ukrepu za lažjo kršitev, predavateljski zbor pa o ukrepu za hujšo kršitev. 
Predavateljski zbor sprejeme odločitve o ukrepih z večino glasov vseh članov. Ukrep izključitve študenta 
sprejme predavateljski zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Člani predavateljskega zbora 
glasujejo o ukrepu izključitve s tajnim glasovanjem. 
 
Ukrep se študentu izreče ustno praviloma takoj oziroma najpozneje v osmih dneh po zaključku 
obravnave. 

O izrečenem ukrepu iz prvega odstavka 13. člena tega pravilnika se študentu izda sklep, ki mora 
vsebovati izrek ukrepa, obrazložitev odločitve o ukrepu in pouk o pravnem sredstvu. Sklep o ukrepu se 
vroči študentu v roku iz prejšnjega odstavka. 

 

18. člen 
(soglasje študenta k alternativnemu ukrepu) 

 
Če se pristojni organ odloči, da študentu izreče alternativni ukrep, ga o tem seznani in če se študent s 
tem strinja, se tak ukrep izvrši, tako da se s študentom predhodno dogovori o načinu in času izvršitve. 
Študent mora dati soglasje k predlogu alternativnega ukrepa najpozneje v 24 urah od takrat, ko se ga z 
njim seznani. 
 
V dokumentaciji o vodenju postopka ukrepanja se evidentira soglasje študenta oziroma obrazložitev 
njegove odločitve, če ne soglaša s predlaganim alternativnim ukrepom. Študent izrazi soglasje oziroma 
nesoglasje s predlaganim alternativnim ukrepom s podpisom izjave v zapisniku o ukrepanju. Študentu 
se vroči en izvod podpisanega zapisnika o ukrepanju. 
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19. člen 
(zastaralni rok kršitev) 

 
Začetek postopka ukrepanja za lažje kršitve zastara v treh mesecih od dneva, ko se je izvedelo za 
kršitev in študenta, ki jo je storil. 
 
Za hujše kršitve pa se zastaralni rok iz prejšnjega odstavka izteče v šestih mesecih od dneva, ko je bila 
kršitev storjena. 
 

V. IZVRŠEVANJE UKREPOV 

Ukrep se izvrši po dokončnosti postopka. 
 

20. člen 
(izvršitev ukrepa) 

 

Če zoper sklep o izreku ukrepa študent ni vložil pritožbe, je ta dokončen po izteku roka za pritožbo. V 
sklepu o izključitvi študenta je treba navesti, s katerim dnem se ta lahko izvrši. 

 
V primeru izključitve šola nudi študentu pomoč pri vključitvi v drugo šolo oziroma pri nadaljevanju 
izobraževanja. 
 

21. člen 
(sprememba oziroma neizvršitev ukrepa) 

 
Če se po izrečenem ukrepu ugotovi, da je bila v postopku ukrepanja storjena napaka ali da je bil ukrep 
izrečen neutemeljeno, mora pristojni organ, ki je postopek vodil, ne glede na to ali je podana pritožba 
ali ne, napako popraviti ali ukrep spremeniti ali odpraviti in o tem seznaniti študenta in vse, ki so bili 
seznanjeni s tem postopkom ukrepanja. 
 
Ravnatelj lahko zaradi kršitev v postopku ukrepanja ali iz drugih utemeljenih razlogov zadrži izvršitev 
kateregakoli ukrepa. V tem primeru določi rok za odpravo kršitev postopka oziroma odloči, da se 
postopek ponovi ali ustavi. 
 

22. člen 
(trajanje in izbris ukrepa) 

Ukrep velja eno leto, razen izključitve iz šole, ki se praviloma izreče do konca študijskega leta, največ 
pa še za naslednje študijsko leto. Ob izključitvi status študenta preneha. 
 
Ukrep se po izteku roka iz prejšnjega odstavka izbriše. Če se pred iztekom tega roka ugotovi, da je 
izrečeni ukrep dosegel svoj namen, lahko organ, ki je ukrep izrekel, izda sklep o predčasnem izbrisu 
ukrepa. Izbrisani ukrep se šteje za neizrečenega. 
 
Če je študent izključen iz šole, ga je ta po preteku časa, za katerega je bil izključen, dolžna ponovno 
sprejeti pod enakimi pogoji, ki veljajo za ostale študente. 
 



 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 8/11 

23. člen 
(odškodninska odgovornost) 

Študent ter druge osebe so odgovorne za škodo, ki jo povzročijo šoli v skladu s predpisi o odškodninski 
odgovornosti. Obseg škode in odgovornost za njo ugotovi komisija, ki jo imenuje ravnatelj, če ni z 
drugimi predpisi določeno drugače. 
 
 
VI. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 

24. člen 
(pritožba) 

Študent lahko poda zahtevo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožba), če meni, da so bile 
kršene njegove pravice. 
 
Pritožba se lahko poda na zapisnik pri ravnatelju oziroma se pošlje po pošti ali po elektronskih sredstvih 
komuniciranja v osmih dneh po prejetju odločitve oziroma po tem, ko se je izvedelo za kršitev. 
 

25. člen 
(pritožbeni organ) 

O pritožbi v zvezi z odločitvijo o izključitvi iz šole odloča svet zavoda, o vseh drugih pritožbah pa komisija 
za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena komisija). 
 
Pritožbena komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec višje strokovne šole. Člane 
in predsednika pritožbene komisije ter njihove namestnike imenuje svet zavoda na predlog ravnatelja. 
 
Mandat pritožbene komisije traja eno leto, od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta. Ista oseba 
je lahko imenovana za člana pritožbene komisije večkrat. 
 
Če je član pritožbene komisije odločal o isti zadevi na prvi stopnji, ga je treba v tem pritožbenem 
postopku izločiti. O izločitvi člana odloči predsednik pritožbene komisije, o izločitvi predsednika 
pritožbene komisije pa svet zavoda. 
 

26. člen 
(postopek odločanja) 

Pritožbeni organ mora odločiti o pritožbi najpozneje v petnajstih dneh po vložitvi pritožbe. Sprejeta je 
odločitev, za katero je glasovala večina vseh članov organa. Svet zavoda odloča s tajnim glasovanjem. 
Odločitev sveta oziroma pritožbene komisije je dokončna. 

Pritožbeni organ lahko potrdi odločitev prvostopenjskega organa in pritožbo kot neutemeljeno zavrne ali 
pa pritožbi ugodi in odpravi odločitev prvostopenjskega organa ter sam odloči o zadevi, ki je predmet 
pritožbe. 
 
Kadar odloča o pritožbi svet šole, lahko imenuje najmanj tričlansko komisijo, ki izvede ugotovitveni 
postopek in mu predlaga odločitev v zvezi s pritožbo. 
 
Odločitev pristojnega organa se lahko izvrši z dnem dokončnosti izdanega sklepa, če s sklepom ni 
določen poznejši rok izvršitve. 
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Zoper odločitev sveta zavoda o pritožbi je možno sprožiti upravni spor. 
 
VII. OBVEZNOSTI ŠOLE 

27. člen 
(seznanitev študentov) 

Šola ob vpisu seznani študente s šolskimi pravili, s pravicami in dolžnostmi, značilnostmi 
izobraževalnega programa in organizacijo dela šole. 
 

28. člen 
(varovanje šole in nadzor nad vstopom vanjo) 

 
Dnevno varovanje objekta in nadzor nad vstopom vanjo izvajajo vsi zaposleni na TŠC Maribor in 
varnostnik. 
 
Nadzor nad vstopom v šolo izvajajo dežurni dijaki, v popoldanskem času tudi varnostnik. Varnostnik 
koordinira delo z dežurnim učiteljem in vodstvom šole. 
 
Zunanje nočno varovanje objekta šole, športne dvorane in dijaškega doma ureja varnostna služba. 
Notranje nočno varovanje objekta je urejeno elektronsko z video nadzorom. 
 

29. člen 
(dežurstvo v času organiziranega izobraževalnega dela) 

 
V prostoru ob vhodu šole je organizirano dežurstvo, in sicer od 7.30 do 14.35 ure. 
 

30. člen 
(garderoba) 

 
Študenti hranijo svojo garderobo pri sebi ali na obešalnikih v učilnicah. 
 
Za varnost svojih osebnih stvari (oblačila, denar, mobilni telefoni, nakit, orodje, šolske potrebščine…) 
skrbijo študenti tako v šolskih prostorih kot drugih šolskih dejavnostih sami. 
 

31. člen 
(informiranje študentov) 

 
Za pravočasno in točno informiranje študentov se uporablja: 
- višješolski informacijski sistem, 
- oglasna deska za objavo obvestil, 
- pisna obvestila o nadomeščanju odsotnih predavateljev, 
- pisna obvestila o terminih izpitnih rokov in razpored izpitov, 
- sporočila na šolskih spletnih straneh. 

Plakatiranje na za to predvidenih mestih je dovoljeno samo s privolitvijo ravnatelja oz. direktorja 
zavoda ter z žigom šole na plakatu. 
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32. člen 
(odmori) 

 
Razporeditev predavanj, vaj in odmorov je za vse udeležence izobraževanja določena s prostorskim 
razporedom. Med odmori so učilnice zaklenjene (za to poskrbijo predavatelji ob odhodu iz učilnice). 
Krajši odmori so namenjeni pripravi na naslednjo šolsko uro, daljši pa malici. Prehranjevanje med 
predavanji ni dovoljeno. Glavni odmor je predviden med 15:25 in 16:00. 
 

33. člen 
(hodniki) 

 
Med predavanji in vajami mora biti na hodnikih tišina. 
 
Študenti, ki nimajo predavanj ali vaj, se ne zadržujejo na hodnikih, ampak čakajo v večnamenskem 
prostoru v knjižnici. 
 

34. člen 
(parkiranje) 

 
Študenti lahko parkirajo kolesa, motorna kolesa in avtomobile le pred zapornim drogom glavnega 
parkirišča in na parkirišču, ki je locirano nasproti vhoda v MIC. Za vozila šola ne prevzema nobene 
odgovornosti. 
 

35. člen 
(uradne ure) 

 
Uradne ure referata za študentska zadeve in računovodstva so objavljene na vratih šole in na spletnih 
straneh. 
 
V času počitnic je šola odprta po objavljenem razporedu. 
 
 
VIII. OBISKOVANJE PREDAVANJ IN VAJ 

36. člen 
(začasna prepoved prisotnosti) 

 
Študentu se prepove prisotnost na predavanjih ali vajah oziroma pri izobraževalnem delu določenega 
dne v primeru: 
- neprimernega odnosa do drugih študentov, delavcev šole in drugih ljudi, 
- neprimernega odnosa do šolskega in drugega premoženja, 
- posredovanja predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali varnost premoženja, 
- neupoštevanja predpisov o varnosti in zdravju pri delu. 

Predavatelj, ki prepove prisotnost pri izobraževalnem delu mora vzrok prepovedi obvezno evidentirati 
v Poročilo o opravljenem delu. 
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IX. POHVALE, NAGRADE PRIZNANJA 

37. člen 
(pohvale, nagrade in druga priznanja) 

 
Merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj določa Pravilnik o pohvalah, 
nagradah in drugih priznanjih študentom. 
 
 
X. VELJAVNOST INTERNIH ŠOLSKIH PRAVIL 

38. člen 
(veljavnost) 

 

Interna šolska pravila začnejo veljati dne 01.10.2017 do preklica. 
 
 
 
Maribor, 30. 01. 2020 (žig) mag. Samo Čretnik 

ravnatelj VSŠ TŠC Maribor 


	I. SPLOŠNA DOLOČBA
	II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TER PREPOVEDI
	III. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ŠTUDENTOV
	IV. POSTOPEK UKREPANJA
	V. IZVRŠEVANJE UKREPOV
	VI. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC
	VII. OBVEZNOSTI ŠOLE
	VIII. OBISKOVANJE PREDAVANJ IN VAJ
	IX. POHVALE, NAGRADE PRIZNANJA
	X. VELJAVNOST INTERNIH ŠOLSKIH PRAVIL

