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PRAVILA RAVNANJA Z IZDELKI ŠTUDENTOV 
 

1. Teoretični in praktični izdelki študentov, ki nastanejo v okviru študija na Višji strokovni šoli, so last šole, 
ki z njimi prosto razpolaga: brez materialne odškodnine jih sme uporabiti za svojo dokumentacijo 
(arhiv), afirmacijo (razstave, objave na spletni strani, v medijih, kot poslovno darilo …), ali kot učni 
pripomoček.  
Izjema so izdelki, ki nastanejo kot naročilo ali v okviru praktičnega izobraževanja. 
Študentu ostanejo vse moralne avtorske pravice. 

2. Izdelki, ki jih predavatelji predmetov ne določijo za hrambo, se v naslednjem študijskem letu, v mesecu 
novembru uničijo. Ti izdelki se lahko tudi vrnejo študentu, vendar se mora študent sam pozanimati pri 
predavatelju predmeta, ali lahko dobi svoj izdelek vrnjen, v času od 1. do 30. oktobra v naslednjem 
študijskem letu.  

3. Izdelki študentov morajo biti označeni po pravilih označevanja izdelkov, objavljenih na spletni strani 
Višje strokovne šole. 

4. Študent ne sme podpisovati, razstavljati ali objavljati izdelkov in uporabljati izdelkov, nastalih v okviru 
študija, za svojo promocijo, ne da bi ob tem navedel, da so nastali v okviru študija na Višji strokovni šoli 
v Sežani. To velja tudi za podpisovanje izdelkov, nastalih med praktičnim izobraževanjem (zadostuje: 
Ime Priimek, študent VSŠ Sežana). 

5. V primeru samostojnih razstav študenta ali sodelovanja študenta na skupinskih razstavah mora študent 
najkasneje štirinajst dni pred odprtjem razstave o tem obvestiti šolo. V tekstovnem gradivu ob razstavi 
(razstavni listi, katalogi, …) mora biti navedeno, da je avtor razstavljenih izdelkov študent Višje 
strokovne šole v Sežani. 

 

IZJAVA 
 

Spodaj podpisani/-a ___________________________________________________, stanujoč/-a na naslovu 

_______________________________________________________________________________________

študent/-ka ____ letnika/cikla ___________________ študija po programu __________________________ 

_____________________________ na Višji strokovni šoli Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana izjavljam, 

da sem seznanjen/-a s pravili ravnanja z izdelki, ki nastanejo v povezavi s študijem ali zaradi študija oz. v 

povezavi s šolo in da sem dolžen/-na, pravila, ki se nanašajo na ravnanje študenta, dosledno spoštovati.  

 

Kraj in datum:_________________________                                 Podpis:______________________________ 

1 2 2 6 0 2      

rednega/izrednega 

ulica, hišna številka, poštna številka, kraj 

datum prejema izjave 
(izpolni referat)

Iz-1

vpisna številka 


