
 
 
 

  Matična številka: 6669107000   ǀ   ID št. za DDV: SI95675680 
 
 

1/1 

 
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 dokumen-
tacijo (arhiv), afirmacijo (razstave, objave na spletni strani, v medijih, kot poslovno darilo,…), ali 
kot učni pripomoček. Študentu ostanejo vse moralne avtorske pravice. 
 
Pri izdelkih, ki so del naročil, diplomskih projektov ali nastanejo v okviru praktičnega izobraževanja 
študenta, pri katerih sodelujejo tretje stranke (npr, podjetja ali naročniki), so lahko predmet druga-
čnih pravil, ki se lahko določijo s posebnim sporazumom. 

2. Prototipni izdelek lahko postane last študenta, šole ali tretje stranke. Pogoji odkupa (kritje materi-
alnih stroškov) se opredelijo z dogovorom. V kolikor šola (predavatelji) izbere izdelek kot pomem-
ben za promocijo, je študent, ki je izdelek delal zase, dolžan omogočiti razpoložljivost izdelka za 
razstave, demonstracije in druge namene za obdobje enega študijskega leta ali po dogovoru, šola 
pa se obvezuje za ustrezno zavarovanje izdelka. Izdelki, ki se ne določijo za hrambo, se v nasled-
njem 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 z imenom študenta in mentorja (diplomske naloge, predme-
ta ali projekta), nazivom šole in študijskim letom nastanka. 

4. Študent ne sme podpisovati, razstavljati ali objavljati in uporabljati izdelkov, nastalih v okviru študi-
ja (vključno praktičnega izobraževanja in diplomskih projektov), za svojo promocijo, ne da bi ob 
tem navedel, da so nastali v okviru študija na Višji strokovni šoli Tehniškega šolskega centra 
Maribor. (zadostuje: Ime Priimek, študent Višje strokovne šole, Tehniškega šolskega centra Mari-
bor – naziv programa). 

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 štu-
dent Višje strokovne šole Tehniškega šolskega centra Maribor. 

6. V teh Pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moški in ženski spol. 

 
 
 
Pravila je na predlog ravnatelja sprejela ŠK in potrdil predavateljski zbor VSŠ dne 5. 10. 2016. 
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