
 

 

 

Pravila obnašanja študentov med izvajanjem študijskega procesa v prostorih podjetja 
Marmor Sežana d.d. 

 

Del predavanj in vaj za študente 2. letnika Višje strokovne šole, program Oblikovanje materialov – modul Kamen, se 
izvaja v prostorih podjetja Marmor Sežana d.d. Študentje se lahko v prostorih podjetja zadržujejo le ob prisotnosti 
predavatelja ali odgovorne osebe, zaposlene v podjetju, v času, ko se na tej lokaciji odvija študijski proces, ali s 
posebnim dovoljenjem vodstva podjetja. Pri tem so dolžni upoštevati spodaj našteta pravila. Ob ugotovljeni kršitvi 
pravil se študent nemudoma odstrani iz prostorov Marmorja Sežana d.d., prepove pa se mu tudi nadaljnje prihajanje 
in zadrževanje v podjetju. 

Pravila obnašanja: 

1. Študent je dolžen upoštevati pravila varnosti pri delu in uporabljati osebna zaščitna sredstva v skladu s predpisi. 
2. Študent mora prihajati k pedagoškim aktivnostim, ki se izvajajo v podjetju Marmor Sežana d.d., ob dogovorjeni 

uri in počakati predavatelja ali odg. osebo podjetja ob vhodu v podjetje. 
3. Prostor, namenjen študijskim aktivnostim Višje strokovne šole je delavnica  za ročno obdelavo in nadstrešek 

pred njo. Vstop v ostale prostore in gibanje na drugih zunanjih površinah podjetja je brez prisotnosti 
predavatelja in/ali odg. osebe podjetja študentu strogo prepovedano. 

4. Študent pri delu uporablja orodja, ki so last šole in ali njegova osebna last. 
5. Študent je učno mesto po končanem delu dolžen pospraviti, tako da je stanje delavnice enako stanju pred 

pričetkom izvajanja študijskega procesa. Glede čiščenja, vzdrževanja in pospravljanja orodja upošteva navodila 
predavatelja in/ali odg. osebe podjetja. 

6. Predavatelj in/ali odg. oseba podjetja ob  zaključku študijskih aktivnosti preveri/-ta stanje delavnice, ugotovita 
morebitne poškodbe inventarja, jih popišeta in zabeležita, kako je do poškodbe prišlo in kdo je odgovoren.  

7. Študent sme zapustiti delovno mesto samo z dovoljenjem predavatelja in/ali odg. osebe podjetja po zaključku 
študijskih aktivnosti in pregledu stanja delavnice in inventarja. Če mora študent izjemoma oditi pred zaključkom 
aktivnosti, mora o tem seznaniti predavatelja in/ali odg. osebo podjetja in ravnati po navodilih. 

8. Za nenamerno povzročeno škodo se o sanaciji stanja in povračilu stroškov odloča na podlagi pogodbe o 
izvajanju laboratorijskih vaj višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – smer oblikovanje 
kamna, sklenjeni med ŠC Srečka Kosovela Sežana in Marmor Sežana d.d. 
Za namerno povzročeno škodo na objektih ali inventarju podjetja Marmor Sežana d.d. je študent kazensko in 
materialno odgovoren. 

 
 
Študentje 2. letnika Oblikovanja materialov (modul Kamen), ob začetku študijskega leta podpišejo izjavo, s katero 
se obvezujejo spoštovati zgoraj navedena pravila. 
Izjava velja do zaključka študija na Višji strokovni šoli. 
 

 

 

Ravnateljica: 
Jasna Rojc, prof. 

 


