
BILTEN
2020/2021

20 let višje strokovne šole

Maribor, oktober 2020



BILTEN 2020/2021

Izdal:
IC PIRAMIDA MARIBOR 
Višja strokovna šola

Pripravili in uredili:
dr. Blanka Vombergar
mag. Neva Malek

Tisk:
Dravski tisk Maribor

Naklada:
200 izvodov
Maribor, oktober 2020 

Uporabljen papir je biološko razgradljiv, obnovljiv in mogoče ga je reciklirati



Kazalo
1 SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI 6
2 POVZETKI IZ USTANOVITVENEGA AKTA  

IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIRAMIDA MARIBOR  8
3 ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 11
4 PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

ŽIVILSTVO IN PREHRANA 13
5 ŠTUDIJSKI KOLEDAR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2019/20 21
6  DODATNA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠTUDENTE  27
7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 29
8 ZAGOVOR DIPLOM 30
9 REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE 33
10 KNJIŽNICA 34
11 ŠTUDIJSKA GRADIVA 34
12 OGLASNE DESKE VIŠJE ŠOLE 35
13 ŠTUDENTSKA SKUPNOST  35
14 NAVODILA ZA ELEKTRONSKO PRIJAVO IN ODJAVO NA IZPIT 36
15 MEDNARODNO SODELOVANJE 37
16 NAČRT PROSTOROV NA ŠOLI 41
17  PREDAVATELJI IN SODELAVCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE - 46
18 URNIKI (REDNI ŠTUDIJ) 53
19 URNIK ZA IZREDNI ŠTUDIJ PROGRAM ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

2019/20 1. in 2. letnik (prvo in drugo leto) 58
20 IZPITNI ROKI 2020/2021 60

ZAKON o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) 63
PRAVILNIK o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah 78
PRAVILA o diplomiranju 83
PRAVILA o prilagajanju študijskih obveznosti študentom s posebnim statusom 89
PRAVILAza prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami 91
STATUT ŠTUDENTOV IC Piramida - VSŠ Maribor 95
PRAVILA o sestavi in delovanju študentskega sveta IC Piramida Maribor VSŠ 98
PRAVILA o vedenju študentov, predavateljev in spremljevalcev  
na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih dejavnostih 101
SEZNAM IZDANIH ŠTUDIJSKIH GRADIV VSŠ v študijskem letu 2017/2018 103
ŠOLSKI KOLEDAR 2020/2021 109
NEKAJ KORISTNIH INFOMACIJ 127



Projekt pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani v študijskem letu 2010/2011.



5

Drage študentke in študenti!

S prihajajočim študijskim letom vstopamo v dvaindvajseto leto delovanja Višje 
strokovne šole. Za seboj »puščamo« dve plodni desetletji, ki sta šoli prinesli 
prepoznavnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru ter več kot 500 
diplomantov, ki so danes zaposleni na različnih področjih živilstva in prehrane, nekateri 
od njih tudi v tujini. Z mnogimi od njih se danes srečujemo na strokovnem področju. 
Z nekaterimi se boste srečali tudi sami, saj bodo vaši mentorji v organizaciji, kjer boste 
opravljali praktično izobraževanje. Mnogi od njih se redno ali občasno vračajo k nam 
na različne dogodke, ki jih organiziramo. 
Študenti, ki se boste oktobra prvič »spoprijeli« s študijem, boste kaj kmalu ugotovili, 
da lahko ponudimo marsikaj. Poleg dobro opremljenih predavalnic tudi sodobno 
opremljene laboratorije in specialne učilnice, strokovnost predavateljev in ostalih 
sodelavcev šole, skrb za vsakega od vas, možnost opravljanja prakse v tujini in še 
mnogo več. V tem letu bomo po nekajletnem premoru znova razpisali natečaj »Prešerna 
ustvarjalnost«, preko katerega se boste lahko izrazili tudi na področju fotografije, 
likovne umetnosti, proze in poezije. Za druženja in klepet med obveznostmi ali kar 
tako, vam je na razpolago tudi učna prodajalna in slaščičarna, v kateri lahko popijete 
kavo ali čaj, si kupite štručko ali pa se posladkate s katero od naših dobrot. 
Vem, da ni vedno enostavno priti v novo okolje, se navaditi na drugačen način dela in 
»pogruntati« kaj se pričakuje od vas. Bilten, ki ga držite v rokah, vam bo dal osnovne 
informacije o izvajanju predavanj in vaj, vpogled v utrinke dogajanj iz preteklih let, 
pa tudi kar nekaj informacij o vaših dolžnostih in pravicah. 
Želim vam, da bi se med nami počutili zaželene, veliko, veliko, veliko spraševali in 
zahtevali od nas ter osebnostno in strokovno napredovali, da boste kos vsemu, kar bo 
od vas zahtevala prihodnost.

mag. Neva Malek,
ravnateljica Višje strokovne šole

Maribor, 1. oktober 2020
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1 SPLOŠNI PODATKI O ŠOLI

Ime in naslov šole:  Izobraževalni center Piramida Maribor  
Višja strokovna šola 
Park mladih 3, 2000 Maribor 

Direktor IC PIRAMIDA Maribor: mag. Midhat Mulaosmanović
Telefon: 02 320 86 10 E-pošta:  midhat.mulaosmanović@guest.arnes.si 

midhat.mulaosmanović@icp-mb.si

Ravnateljica Višje strokovne šole: mag. Neva Malek
Telefon: 02 320 86 11 E-pošta:  neva.malek@guest.arnes.si 

neva.malek@icp-mb.si

Vodja izrednega študija VSŠ: Silva HOSTNIK
Telefon: 02 320 86 15 E-pošta:  silva.hostnik@guest.arnes.si 

silva.hostnik@icp-mb.si

Referat za študijske in študentske zadeve (redni študij): 
    Irena VRAČKO
Telefon: 02 320 86 33 E-pošta:  irena.vracko@guest.arnes.si 

irena.vracko@ icp-mb.si

Referat za študijske in študentske zadeve (izredni študij): 
    Bernarda MAROT
Telefon: 02 331 34 32 E-pošta:  bernarda.marot@guest.arnes.si 

bernarda.marot@ icp-mb.si

Mednarodna pisarna: Polonca LESKOVAR - MESARIČ
Telefon: 02 320 86 31  E-pošta:  polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si 

polonca.leskovar-mesaric@ icp-mb.si

Praktično izobraževanje:
    Vesna POŠTUVAN
Telefon: 02 320 86 34 E-pošta:  vesna.postuvan@guest.arnes.si 

vesna.postuvan@ icp-mb.si
    Silva HOSTNIK
Telefon: 02 320 86 15 E-pošta:  silva.hostnik@guest.arnes.si 

silva.hostnik@ icp-mb.si
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Tajništvo IC PIRAMIDA: Bernarda MAROT
Telefon:  02 331 34 32 E-pošta: bernarda.marot@guest.arnes.si 

 02 320 86 00  bernarda.marot@ icp-mb.si

Računovodstvo IC PIRAMIDA: Tatjana PREDOJEVIĆ 
Telefon: 02 320 86 14 E-pošta: tatjana.predojevic@guest.arnes.si 

Splošni podatki:
Fax: 02 331-30-48
E-pošta:  visja.strokovna@ icp-mb.si
Spletna stran: www.icp-mb.si 
Podračun šole pri UJP: 01100-6030702366
Davčna številka: SI 6300 9820

Predstavitev v Europarku pri predmetu Prehrana in dietetika

Študentski projekt pri predmetu Trženje (april 2016)
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2 POVZETKI IZ USTANOVITVENEGA AKTA  
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIRAMIDA MARIBOR 

Na podlagi 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 
66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 41. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09-popr. in 65/09-popr.), 6. člena in šestega 
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije 
dne 27. julija 2010 sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda »Izobraževalni center Piramida Maribor«. 

Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Izobraževalni center  
Piramida Maribor« je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice ustanoviteljice 
uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
•  P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, 
•  P/85.421 - višješolsko izobraževanje in 
•  R/91.011 - dejavnost knjižnic.

Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, med drugim:
•  drugo izobraževanje,
•  proizvodnja različnih živil,
•  izdajanje časopisov, revij ter založništvo,
•  trgovina z živili,
•  slaščičarne, kavarne in druga oskrba z jedmi,
•  raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja,
•  dajanje prostorov in opreme v najem ali zakup, 
•  organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
•  svetovanja, ipd. 

Zavod ima 3 organizacijske enote: 
•  Srednja šola za prehrano in živilstvo – skrajšano ime: IC Piramida SŠPŽ, 
•  Višja strokovna šola – skrajšano ime: IC Piramida VSŠ ter
•  Medpodjetniški izobraževalni center – skrajšano ime: MIC. 

Za racionalno delovanje zavoda se skupne naloge, pomembne za zavod, združujejo in 
opravljajo skupaj, v okviru skupnih služb zavoda, ki jih vodi direktor zavoda. 
Skupne službe zavoda so:

• splošna služba, v kateri se opravljajo splošne, pravne, kadrovske in druge admi-
nistrativno-tehnične zadeve,

• finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in druge finančne zadeve,



9

• informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter 
avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge 
tovrstne storitve),

• svetovalna služba, ki opravlja svetovalne in druge pedagoške naloge,
• služba za vzdrževanje, varovanje in čiščenje, ki opravlja vzdrževanje, varovanje in 

čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda.

Organi zavoda IC Piramida so:
•  svet zavoda,
•  direktor zavoda,
•  kolegij in 
•  komisija za kakovost zavoda.

Organi višje strokovne šole so: 
•  vodja programskega področja,
•  strateški svet,
•  predavateljski zbor,
•  strokovni aktivi,
•  študijska komisija in
•  komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Svet zavoda sestavlja 17 članov, in sicer:
• 3 predstavniki ustanovitelja,
• 5 predstavnikov delavcev, 
• 3 predstavniki staršev dijakov,
• 2 predstavnika dijakov,
• 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in
• predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta. 

Predsednica/predsednik: v postopku imenovanja

Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
•  zastopa in predstavlja zavod,
•  zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov,
•  zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo zavoda, 
•  pripravi predlog letnega delovnega načrta zavoda, finančnega načrta, razvojnega 

programa dela zavoda in letnih poročil o delu zavoda ter o samoevalvaciji zavoda,
•  razporeja sredstva za plače, materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje,
•  opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

Ravnatelj višje strokovne šole opravlja naslednje naloge:
•  zastopa in predstavlja šolo v okviru svojih pooblastil,
•  zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil,
•  organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole ter je odgovoren zanj,
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•  pripravi predlog letnega delovnega načrta, finančnega načrta šole, razvojni pro-
gram šole in letna poročila o delu šole ter samoevalvaciji šole, 

•  odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, 
•  skrbi za kakovost in primerljivost študijskih programov na državni in mednarodni 

ravni,
•  skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole,
•  sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oziroma 

usposabljanja,
•  podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na izobraževalne programe šole in 

opravlja druge naloge v skladu s predpisi.

V zavodu se za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja 
oblikuje kolegij. Sestavljata ga direktor in ravnatelj. Pri delu kolegija lahko sodelujejo 
tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktor zavoda.

 

 
Šolska zgradba
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3 ORGANI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

strateški svet 
Strateški svet VSŠ sestavlja 8 članov: 3 predstavniki predavateljev, 2 predstavnika 
študentov, 1 predstavnik diplomantov, 2 predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije. 
Predsednica: dr. Blanka Vombergar

študijska koMisija
Študijska komisija ima 5 članov – predavateljev višje šole.
Predsednica: Rosvita Arzenšek Pinter

koMisija za spreMljanje in zagotavljanje kakovosti
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ima 7 članov, od tega 5 predavateljev 
višje šole in 2 študenta.
Predsednica: Vesna Poštuvan

utrinki iz vsš

 
Študentom je predaval francoski predavatelj     Študenta Sebastjan Onič in Luka Glinšek sta
Dilali Mansouri v angleščini (oktober, 2014)      v Parizu tekmovala v poznavanju francoskih vin 

(februar, 2015)

 
Pri predmetu zakonodaja študenti 2. letnika     VSŠ je podpisnica listine za manj 
vsako leto obiščejo parlament (marec 2017)       zavržene hrane (oktober, 2014)
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predstavitev šole v okolju

Predstavitev izdelkov iz ajde na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM v Pivoli 
pri Mariboru (2012)

Študentka Tamara Vandur (desno) je z ansamblom     Obisk profesorja dr. Jaceka Kwiatkovskega
Frajle popestrila podelitev diplom (junij 2017)      iz univerze v Mazuriji na Poljskem

Obisk iz partnerske šole iz Latvije (levo mednarodna koordinatorka Polonca Leskovar Mesarič)
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4 PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA ŽIVILSTVO IN PREHRANA

teMeljni cilji prograMa in koMpetence

Temeljni cilji programa so:
• izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s 

področja živilskih tehnologij in prehrane.
• pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja 

živilstva in prehrane,
• pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni 

hrani ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke, 
• oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in 

pripravi hrane, 
• oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje kon-

kretne strokovne problematike.

Študenti v programu pridobijo znanja/ kompetence za:
• moralno in etično delovanje – to je za poštenost, natančnost in vestnost pri delu. 
• vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih 

celot,
• uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komuni-

kacije v strokovni terminologiji,
• uporabljanje znanj iz ekonomije, organizacije in vodenja podjetij ter trženja v 

živilstvu in prehranski stroki,

Velika predavalnica na šoli
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• poslovno sporazumevanje in dogovarjanje,
• suvereno odločanje v poslovnih in strokovnih zadevah ter za reševanje konkretne 

strokovne problematike,
• tehnološko in prehransko delo ter pridobivanje znanja na področju kakovosti 

živil in hrane ter ga specializirajo na posameznem področju,
• vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in zdrave hrane,
• zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri 

organizaciji prehrane,
• sodelovanje pri izboljšavi prehranjevalnih navad različnih skupin populacije,
• sodelovanje pri odločanju, izbiri in uporabi surovin v proizvodnji živil ter pri 

pripravi hrane.

Trajanje šTudija in ovrednoTenje s krediTnimi Točkami
Redni študij traja dve leti. Izredni študij se prilagaja skupini slušateljev.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

naziv strokovne izobrazbe in njegova okrajšava
Naziv strokovne izobrazbe: inženir/inženirka živilstva in prehrane
Okrajšava: inž. živil. in preh.

pogoji za vpis
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

• je opravil splošno oziroma poklicno maturo , oziroma je končal temu ustrezno 
izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali 

• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj 
in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je 
določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

 
Šolska slaščičarna in kavarna
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način in oblika izvajanja šTudija
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. 
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, 
od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov 
praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje se izvaja pri delodajalcih v živilski 
industriji ali obrti, v šolskih učnih delavnicah ali medpodjetniških izobraževalnih 
centrih, velikih kuhinjah ter drugih podjetjih, ki so kakorkoli povezana z živilstvom 
in prehrano. Praktično izobraževanje lahko študent opravlja tudi v več podjetjih in 
drugih ustanovah doma in v tujini.
Posamezni letnik se lahko notranje členi v semestre (zimski, letni).

Na šoli smo gostili japonske mojstre izdelave ajdovih rezancev (november, 2017)

Študentka Tamara Oražem je dosegla zlato priznanje na tekmovanju Ajda in kulinarika 
(maj, 2016)

Plakat ob predstavitvi na 
tekmovanju
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Pogoji za naPredovanje Po Programu in dokončanje šTudija

Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, 
predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, 
projekti, izpiti...) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti 
obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. V primeru da študij notranje členjen v 
semestre, lahko študijska komisija posamezne šole določi minimalne pogoje za prehod 
med posameznimi semestri.
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično 
izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti 
opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.

Vaje študentov v laboratoriju so za strokovnjake v prehrani zelo pomembne

Pogoji za dokončanje
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti 
vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer:
• vse obvezne module/predmete v obsegu 54 kreditnih točk:

•  Poslovanje in ekonomika 
•  Komunikacija in informatika 
•  Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
•  Živilska mikrobiologija in biotehnologija
•  Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika 
•  Prehrana in zdravje 
•  Živilska kemija z analizo živil 
•  Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor 
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• enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 20 kreditnih točk:
•  Tehnologije v živilstvu
•  Prehrana, dietetika in gastronomija 

• naslednje izbirne module/predmete v obsegu 15 kreditnih točk:
• Trženje v živilstvu in prehrani
• Okoljski management v živilstvu in prehrani
• Oskrba s hrano in potrošništvo
• Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi
• Tehnologija vina
• Analize živil
• Higienske tehnike in materiali
• Vinarstvo
• Tehnologija mesa
• Tehnologija mleka
• Tehnologija predelave žit
• Tehnologija rastlinskih živil
• Prehrana in dietetika 
• Tehnologija in organizacija prehranskih obratov
• Prehrana z gastronomijo in kulinariko
• Prostoizbirni modul/predmet (5 kreditnih točk)

• Praktično izobraževanje (26 kreditnih točk)
• Diplomski izpit (5 kreditnih točk). 

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora.
Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent/ka praktično 
izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent/ka 
pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev z zagovorom.

Študentje na laboratorijskih vajah
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PredmeTnik višješolskega Programa živilsTvo in Prehrana 
z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem 
sistemu ECTS

Št. Ime modula / predmeta / 
druge sestavine

Ob-
vezni / 
izbirni Le

tn
ik Št. ur

Sk
up

aj
 u

r

K
T

PR SV LV

M1 POSLOVANJE IN EKONOMIKA (PEK) Obvezni 1 12

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) Obvezni 1 42 6 24 72 6

P2 Ekonomika in management podjetij (EMP) Obvezni 1 42 6 24 72 6

M2 KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA 
(KIN) Obvezni 1 9

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku 
(STJ) Obvezni 1 30 - 30 60 5

P4 Strokovna informatika in statistične metode 
vrednotenja (SIS) Obvezni 1 18 6 24 48 4

P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz 
biologije (TRB) Obvezni 1 12 - 36 48 4

P6 Živilska mikrobiologija in biotehnologija 
(ŽMB) Obvezni 

1 
ali 
2

36 6 30 72 5

P7 Tehnološki procesi z varstvom pri delu, 
embalaža in logistika (TPE) Obvezni 1 48 12 36 96 7

P8 Prehrana in zdravje (PRZ) Obvezni 1 30 6 12 48 4

P9 Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ) Obvezni 1 36 48 84 6

P10 Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in 
nadzor (ZKN) Obvezni 2 60 12 24 96 7

M3 TEHNOLOGIJE V ŽIVILSTVU (TEH) Izbirni  2 20

P11 Tehnologija mesa (TME) Izbirni 2 36 12 24 72 5

P12 Tehnologija mleka (TML) Izbirni 2 36 12 24 72 5

P13 Tehnologija predelave žit (TPŽ) Izbirni 2 36 12 24 72 5

P14 Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Izbirni 2 36 12 24 72 5

M4 PREHRANA, DIETETIKA IN GAS-
TRONOMIJA (PDG) Izbirni 2 20

P15 Prehrana in dietetika (PRD) Izbirni 2 36 12 24 72 5
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Št. Ime modula / predmeta / 
druge sestavine

Ob-
vezni / 
izbirni Le

tn
ik Št. ur

Sk
up

aj
 u

r

K
T

PR SV LV

P16 Tehnologija in organizacija prehranskih 
obratov (TOP) Izbirni 2 36 12 24 72 5

P17 Prehrana z gastronomijo in kulinariko 
(PGK) Izbirni 2 24 12 18 54 4

P18 Sestava in kakovost živil s tehnologijami v 
živilstvu (SKŽ)

Izbirni 2 42 12 36 90 6

P19 Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Izbirni
1 

ali 
2

24 12 12 48 4

P23 Tehnologija vina (TVI) Izbirni
1 

ali 
2

36 12 24 72 5

Prostoizbirni modul ali predmet
1 

ali 
2

72 5

D1 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezni 1 400 13
D2 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezni 2 400 13
D3 Diplomski izpit (DIP) Obvezni 2 5*

Skupaj kreditnih točk 120 
* študent dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja

Degustacija sladoleda s tatarsko ajdovo kašo (inovativni izdelek VSŠ)
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5 ŠTUDIJSKI KOLEDAR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2019/20
Študijsko leto traja od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.
a) poMeMbnejša obdobja študijskega leta

POMEMBNEJŠA
OBDOBJA AKTIVNOST

1. LETNIK
1. 10. 2020 – 23. 12. 2020 Zimski semester 12 tednov
25. in 26. 12. 2020 Praznik
28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Božično novoletne počitnice Vsi
4. 1. 2021 – 5. 2. 2021 Praktično izobraževanje v podjetjih (1. del) 5 tednov
8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 Izpitno obdobje 

15. 2. 2021 – 7(14). 5. 2021 Letni semester 12 tednov + 1 dod. 
teden

Ponedeljek 8. 2. 2021
Ponedeljek 5. 4. 2021
Torek 27. 4. 2021
Petek 25. 6. 2021

Prazniki Vsi

17. 5. 2021 – 2. 7. 2021 Izpitno obdobje 
17. 5. 2021 – 18. 6. 2021 Praktično izobraževanje v podjetjih (2. del) 5 tednov

2. letnik
1. 10. 2020 – 23. 12. 2020 Zimski semester 12 tednov
25. in 26. 12. 2019 Praznik
28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Božično novoletne počitnice Vsi
4. 1. 2021 – 8. 1. 2021 Zimsko izpitno obdobje

11. 1. 2021 – 2(9). 4. 2021 Letni semester 1 2  t e d n o v  +  
1 dod.teden izpiti

Ponedeljek 8. 2. 2021
Ponedeljek 5. 4. 2021
Torek 27. 4. 2021
Petek 25. 6. 2021

Prazniki Vsi

12. 4. 2021 – 18. 6. 2021 Praktično izobraževanje v podjetjih 10 tednov
DRUGE AKTIVNOSTI

Vsak mesec Zagovori diplom
Avgust, september in oktober 
2021 Vpis v 1.  in 2. letnik Redni in izredni 

študij
November 2020 – februar 
2021 Zimsko izpitno obdobje vsi

April – julij 2021 Letno izpitno obdobje vsi
Avgust in September 2021 Jesensko izpitno obdobje vsi
Oktober 2020 in marec 2021 Ni izpitnih rokov
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6  DODATNA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠTUDENTE 

seMinarji za študente
Uvodni seminar: USPEŠEN ZAČETEK ŠTUDIJA
Seminar: OD ZAMISLI DO IZVEDBE DIPLOME 

strokovne ekskurzije
Strokovne ekskurzije se organizirajo skozi vse leto.

  
Obisk študentov 2. letnika v kuhinji  Strokovna ekskurzija 1. letnikov pri
bolnišnice    PSV v Prekmurje (2018)

vabljena predavanja
Povabili bomo strokovnjake iz različnih področij, da bodo svoje znanje delili s študenti 
višje strokovne šole.
Predvidene teme:

• požarna varnost,
• tehnologija pivovarstva v industrijski praksi,
• psihologija za mlade,
• mladi in trg dela.

  
dr. Vita Poštuvan je bila povabljena, da  EURO IBRA Evropski simpozij 
pri predmetu PSV predava o duševnem  o ajdi, Trbiž, Italija (april 2018) 
zdravju mladih (2018)
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Študenti višje šole v pivovarni Tektonik v Ljubljani (januar, 2016)

Strokovna ekskurzija na Primorsko je vsako leto

Francoski partnerji so sodelovali s študenti na vajah (oktober, 2014)
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7 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Vesna Poštuvan, organizatorica PI Silva Hostnik, organizatorica PI

Praktično izobraževanje bo potekalo po posebnem razporedu in dogovoru s preda-
vateljicami – organizatoricami praktičnega izobraževanja.

Obisk študentov v čebelarski zadrugi Praktično izobraževanje študentov v 
domu starostnikov

Strokovna ekskurzija študentov  
1. letnika pri ŽMB in PSV v  
Prekmurje (maj, 2017)

Študenti 1. letnika VSŠ pred SNG Maribor 
(marec, 2017)
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8 ZAGOVOR DIPLOM

posebna priznanja študentoM za diploMska dela

Skupinska fotografija diplomantov IC Piramida Maribor Višje strokovne šole (junij 2019).

Komisija za priznanja je izbrala tri diplome, ki vsaka zase predstavljajo pomembno in 
aktualno problematiko v živilski industriji in prehrani. Vse obravnavajo pomembne 
teme, ki se zdijo včasih obrobne, čeprav to nikakor niso.  

Karmen MAJERIČ za diplomsko delo z naslovom: 
PRIPRAVA ENTERALNE PREHRANE IZ ŽIVIL V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA
Komisija podeljuje priznanje za rezultate, 
za katere je malo objavljenih eksperimen-
talnih podatkov, so pa zelo pomembni 
podatki za domove starejših ter za kako-
vostno staranje starostnikov v naši družbi. 
Diplomantka je v svojem diplomskem 
delu spremljala pripravo enteralne hrane 
iz svežih živil v domu starostnikov, 
analizirala njeno hranilno in energijsko 
vrednost ter primerjala s pripravljenimi 
formulami. V rezultatih je razpravljala o razkoraku med smernicami, priporočili, ceno 
in humanimi pristopi k obravnavi starostnikov. 

Fo
to

 M
irk

o 
H

om
er
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Naloga je bila izdelana v Domu upokojencev Vrhnika
Mentorica: Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živilske tehnologije 
Somentorica: Barbka Košir, dipl. med. sestra

Aleš KOZAR za diplomsko delo z naslovom:
UPORABLJENA EMBALAŽA ZA PAKIRANJE MESNIH IZDELKOV IN OB-
VEZNO POROČANJE O NJENEM NASTANKU
Komisija podeljuje priznanje za zanimivo 
raziskavo povezano z odpadno embalažo 
in sledljivostjo le-te.
Diplomant je v svojem diplomskem 
delu obravnaval odpadno embalažo na 
primeru mesne industrije. Preučil je 
sledljivost embalaže, ravnanje z embalažo 
in plačevanje embalažnine. Z rezul-
tati diplomskega dela je bilo podjetju 
olajšano poročanje o nastajanju odpadne 
embalaže ter pripravljen program za vodenje teh evidenc za vsak embalažni material 
posebej.
Naloga je bila narejena v Panviti MIR v Gornji Radgoni. 
Mentorica: Polonca LESKOVAR MESARIČ, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Somentorica: Špela FEKONJA, dipl. san. ing., Panvita MIR Gornja Radgona

Nejc ŽUPEC za diplomsko delo z naslovom:
VPLIV RAZLIČNIH VRST KVASOVK 
NA POTEK ZORENJA PENINE
Komisija podeljuje priznanje za zanimivo 
raziskavo s področja tehnologije vina, ki je 
odprla vprašanja še za nadaljevanje raziskav.
Diplomant je v svojem diplomskem 
delu raziskoval 4 tipe selekcioniranih 
šampanjskih kvasovk za proizvodnjo 
penečih vin po metodi charmat ter po 
končani sekundarni fermentaciji in ostalih tehnoloških postopkih spremljal potek 
zorenja penečega vina glede na kemične in senzorične lastnosti. Ugotovil, da so taki 
industrijski poskusi zelo kompleksni, terjajo veliko znanja, predvsem pa, da bi bilo 
smiselno podaljšati eksperimentalni del še na daljši čas, saj bi z daljšim zorenjem pri-
hajalo do večjih razlik med vzorci. Za vinske kleti pa so take odločitve zelo pomembne.
Naloga je bila narejena v Radgonskih goricah v Gornji Radgoni. 
Mentorica: Zdenka MASTEN, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Somentorica: Klavdija TOPOLOVEC ŠPUR, univ. dipl. ing. kmet., Radgonske gorice, 
Gornja Radgona d.o.o.
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Naši partnerji iz Južne Koreje so na  
podelitvi diplom tudi zapeli

Obisk partnerjev iz Južne Koreje in Kitajske 
(junij 2018)

prof. dr. C.H.Park iz Kangwonske univerze 
v J Koreji z ženo - predstavili smo jim novo 
knjigo, ki smo jo pripravili skupaj z založbo 
Kmečki glas

S Korejskimi partnerji smo obiskali Radgonske gorice v Gornji Radgoni (junij 2018)

Predstava Outopia (2017)

Študentje so si ogledali eksperimentalno 
gledališko predstavoOutopia v organizaciji 
Pekarne Magdalenska mreža
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9 REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

Redni študij
Vse informacije v zvezi s študijem, urniki ter ostalimi študentskimi zadevami za redni 
študij dobite v referatu za študijske in študentske zadeve v pritličju šole pri Ireni Vračko.

Uradne ure - dan Ura
ponedeljek 8.00 – 11.00

torek 8.00 – 11.00
sreda 8.00 – 11.00

četrtek 8.00 – 11.00
petek 8.00 – 11.00

Izredni študij
Vse informacije v zvezi s študijem, urniki ter ostalimi študentskimi zadevami dobite 
v referatu za študijske in študentske zadeve za izredni študij v prostorih tajništva v 
pritličju šole pri Bernardi Marot ter pri vodji izrednega študija Silvi Hostnik.

Uradne ure - dan Ura
sreda in četrtek 14.30-15.30 

Po potrebi in dogovoru uradne ure za izredne študente tudi dopoldan (tajništvo) 
oziroma ob drugih terminih.

Referentka za redni študij
VRAČKO Irena
Tel.: 02/320-86-33
E-mail:  irena.vracko@guest.arnes.si 

irena.vracko@icp-mb.si

Tajnica in referentka za izredni študij
MAROT Bernarda
Tel.: 02/331-34-32 
E-mail:  bernarda.marot@guest.arnes.si 

bernarda.marot@icp-mb.si
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10 KNJIŽNICA

Vsem študentom je na razpolago knjižnica v II. nads-
tropju šole. V njej bo za vas poskrbela in vam pomagala 
knjižničarka Mojca Šumandl. 
Uradne ure knjižnice so vsak dan. Natančen urnik 
odprtosti knjižnice je objavljen na vratih knjižnice in 
na spletni strani. 

Knjižnica Diplomska dela

11 ŠTUDIJSKA GRADIVA

Za vse predmete 1. in 2. letnika bodo pred pričetkom pre-
davanj in vaj izšla v okviru Višje strokovne šole študijska 
gradiva (skripte). Avtorji so predavatelji, ki predavajo pri 
posameznih predmetih. Skripte bo možno kupiti v papirnici 
pri vhodu v šolo.
Za vse študente bo v začetku semestra na voljo knjižica 
USPEŠEN ZAČETEK ŠTUDIJA s koristnimi napotki za 
uspešnejše študijsko delo.
Izšla je tudi knjižica o pripravi na diplomsko delo OD 
ZAMISLI DO ZAGOVORA DIPLOME s koristnimi na-
potki in navodili za izdelavo diplomskega dela. Dobite jo 
v papirnici šole, ogledate pa si jo lahko tudi v knjižnici ali 
na spletni strani.

ŠUMANDL Mojca
Tel.: 02/320-86-24
E-mail:  mojca.sumandl@icp-mb.si
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12 OGLASNE DESKE VIŠJE ŠOLE

Za študente višje šole je na voljo šest oglasnih desk, štiri v pritličju, ena v kleti in ena v 
1. nadstropju šole.
Oglasne deske:

•  oglasna deska nasproti referata s splošnimi informacijami 
•  oglasna deska nasproti tajništva šole s seznami prijav in rezultati izpitov ter  

objavami zagovorov diplomskih del
•  2 oglasni deski v pritličju v smeri velike predavalnice (ena za redni in ena za 

izredni študij) z urniki ter obvestili pri posameznih predmetih
• oglasna deska v kleti pri učilnici U K/1 - informacije o kariernem svetovanju(ka-

rierni kotiček)
•  oglasna deska v 1. nadstropju pri prehodu proti učilnicam za biologijo in  

mikrobiologijo - za študentsko skupnost in splošne informacije študentom.

13 ŠTUDENTSKA SKUPNOST 

Študentke in študenti so organ-
izirani v študentsko skupnost. 
Študentska skupnost ima svoj 
prostor v prvem nadstropju (ka-
binet K I/2). V prvem nadstropju 
je tudi oglasna deska študentske 
skupnosti. Študenti delujejo tudi 
preko svojih predstavnikov let-
nikov.

Vsi študenti, ki želijo aktivno sodelovati pri delu 
študentske skupnosti, so dobrodošli. Vabimo vse 
študente, da se aktivno vključijo v dejavnosti 
študentske skupnosti. 

Nejc Krabonja, predsednik študentskega sveta 2019-2020

Študentsko glasilo Štuži
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14 NAVODILA ZA ELEKTRONSKO PRIJAVO IN ODJAVO NA IZPIT

Prijavite se lahko na katerem koli računalniku, ki ima dostop do interneta.
V šoli bo za študente na razpolago računalnik v knjižnici .
Povezava je na internetnem naslovu: www.zivilska.org/prijava

• na izpite se prijavite preko spletne strani;

• z miško kliknete na Živilstvo in prehrana-redni/izredni-Maribor;

• odpre se vam stran z vsemi izpitnimi roki. Z miško kliknete na izpitni rok, na 
katerega se želite prijaviti (najmanj pet dni prej, pozneje je prijava nemogoča, 
ker računalnik blokira prijavo);

• odpre se vam stran, kjer vpišete svojo številko indeksa in svoje geslo, ter se s 
klikom na okence Prijava, prijavite na izpit;

• računalnik vam sporoči, da je operacija uspešno izvedena (v kolikor vam raču-
nalnik javi kaj drugega, se pozanimajte v referatu). 

• Če vam računalnik javi, da morate izpit plačati, boste lahko na izpit pristopili 
samo v primeru, da potrdilo o plačilu izpita prinesete pet dni pred izpitom 
v referat ( ali po pošti ali faksu 02/331 30 48). Izpit morajo plačati EVI-
DENČNO VPISANI študentje in tisti, ki izpit opravljajo četrtič ali več  
(TRR 01100-6030702366, sklic: 760065, namen: navedite predmet in datum izpita);

• po končani prijavi preverite, če ste prijavljeni - s klikom na Pregled prijav in ocen 
zadnjega vpisa (bodite pozorni, da ste se prijavili na pravi rok!!). če se morate 
od izpita odjaviti, je postopek isti kot pri prijavi, le da kliknete na okence Odjavi 
(najmanj tri dni pred izpitom, potem računalnik blokira odjavo na izpit);

• ko bodo rezultati objavljeni, se bo v opombah posameznega roka pokazal napis 
Rezultati, kjer bodo objavljeni vsi rezultati in datum vpisa ocen v indeks in 
vpogled v pisne pole.

Referat za študentske in študijske zadeve
Irena Vračko, univ. dipl. ekon.
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15 MEDNARODNO SODELOVANJE

Na IC Piramida Maribor, Višji strokovni šoli deluje mednarodno  sodelovanje v okviru 
programa Erasmus+ (sektorski program v okviru programa Vseživljenjsko učenje). 
Trenutno sodelujemo s šolami iz Portugalske, Turčije, Poljske in Francije, sodelovanje 
pa bomo razširili še na druge države. 

Predavatelji in ostali zaposleni imajo možnost predavati oz. se usposabljati na part-
nerskih institucijah v tujini.

Študentje lahko opravljajo praktično usposabljanje v tujini z namenom pridobivanja 
delovnih izkušenj in prilagajanja skupnemu trgu dela. Mobilnost za prakso traja  
najmanj 2 meseca. Na prakso lahko študentje odidejo v katerokoli podjetje ali institucijo 
s področja živilstva in prehrane oziroma povezano s študijem na VSŠ. 

Informacije: v mednarodni pisarni v kabinetu II/8 v 2. nadstropju pri Polonci Leskovar 
Mesarič ali pri ravnateljici VSŠ mag. Nevi Malek.
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IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR  

Midhat  MULAOSMANOVIĆ 
Legal representative 
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Delegacija naše višje šole v Bursi (Turčija) s turškimi študenti

Mednarodna  
koordinatorka  
Polonca Leskovar 
Mesarič
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Obisk iz Portugalske in predstavitev portugalskih vin Obisk iz Italije

Na obisku na Meranovem s portugalsko 
predavateljico

Obisk iz Japonske

S francoskimi partnerji na obisku pri 
čebelarju
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12. Mednarodni siMpozij o ajdi

Šola je bila soorganizator 12. mednarodnega simpozija o ajdi v Laškem od 21. do 25. 
avgusta 2013. Nekaj utrinkov iz simpozija.

Društvo živilskih in 

prehranskih strokovnih 

delavcev SVS Maribor

Sodelavka VSŠ Marija Horvat pri pripravi štrukljev iz tatarske ajde v Laškem (2013)

Sodelavec VSŠ Stanko Vorih pri pripravi pletenic 
iz tatarske ajdove moke na simpoziju (2013)
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podpis sporazuMa s kangwonsko nacionalno univerzo iz j. koreje

Sporazum sta avgusta 2013 podpisala direktor Inštituta za bioznanost in biotehnologijo 
Kangwonske nacionalne univerze iz Južne Koreje dr. Cheol Ho Park in takratni direktor 
IC Piramida Maribor mag. Midhat Mulaosmanović.

Laško (avgust, 2013)

Inštitut za bioznanost in  
biotehnologijo v Kangwonu

Na obisku pri partnerski Kangwonski 
univerzi v J Koreji

Obiskali smo festival ajde v Bongpyeongu

Projekt Erasmus+ KA 107 - pred domom  
profesorjev v Chuncheonu v J Koreji

O kulturi prehranjevanja z ajdo smo 
predavali v J Koreji
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16 NAČRT PROSTOROV NA ŠOLI
 (za lažjo orienTacijo)

tloris 2.nadstropja
1 osrednje stopnišče
2 knjižnica
3 wc
4 računovodstvo
U učilnice (z oznako)
U II/6 specialna učilnica za tehnologijo
U II/7 specialna učilnica za fiziko

tloris 1.nadstropja
1 osrednje stopnišče
2 zbornica
3 wc
4 študentska pisarna
5 prehod k učnim delavnicam
U učilnice (z oznako)
U I/6 specialna učilnica za mikrobiologijo
U I/7 specialna učilnica za biologijo
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Tloris PriTličja
1 glavni vhod
2 avla
3 papirnica
4 velika predavalnica
5 prehod k učnim delavnicam
6 wc
7 direktor
8 tajništvo in referat za izredni študij
9 ravnateljica višje šole
10 referat za redni študij in mednarodna pisarna
11 praktično izobraževanje
12 kemijski laboratorij
U P/1 in U P/2 specialni učilnici za računalništvo
U P/3, U P/4 in U P/5 specialne učilnice 

tloris kleti
1 kuhinja
2 avla
3 wc
4 demonstracijska učilnica (KDU)
5 garderobe
6 prehod v učne delavnice
U K/1 učilnica 
U K/2 kemijski laboratorij
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17 PREDAVATELJI, INŠTRUKTORJI IN LABORANTI VIŠJE ŠOLE
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PREDAVATELJI PO PREDMETNIH PODROČJIH 2019-2020

Predmet Predavatelji

1. Poslovno sporazumevanje in vodenje 
(PSV)

Vesna POŠTUVAN

2. Ekonomika in management podjetij 
(EMP)

Mag. Marlena VINTER 

3. Strokovna terminologija v tujem 
jeziku (STJ)

Urška PETRIČ
Mojca Šumandl

4. Strokovna informatika in statistične 
metode vrednotenja (SIS)

Mag. Marlena VINTER
Dr. Oto TEŽAK
Dr. Alenka HMELAK GORENJAK 

5. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji 
iz biologije (TRB)

Karmen JURČEVIČ

6. Živilska mikrobiologija in bi-
otehnologija (ŽMB)

Rosvita ARZENŠEK PINTER
Mag. Vida NAHBERGER MARČIČ

7. Tehnol. procesi z varstvom pri delu, 
embalaža in logistika (TPE)

Polonca LESKOVAR MESARIČ 
Dr. Tina PERKO

8. Prehrana in zdravje (PRZ) Ksenija EKART
Dr. Olivera STANOJEVIĆ JERKOVIĆ
Dr. Blanka VOMBERGAR

9. Živilska kemija z analizo živil (ŽAŽ) Dr. Alenka HMELAK GORENJAK

10. Praktično izobraževanje I (PI I) Vesna POŠTUVAN
Silva HOSTNIK
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Predmet Predavatelji

11. Tehnologija mleka (TML) Silva HOSTNIK

12. Tehnologija mesa (TME) Rosvita ARZENŠEK PINTER

13. Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Zdenka MASTEN
Silva HOSTNIK

14. Tehnologija predelave žit (TPŽ) Lidija TAŠNER
Dr. Blanka VOMBERGAR

15. Prehrana in dietetika (PRD) Ksenija EKART
Dr. Blanka VOMBERGAR

16. Sestava in kakovost živil s  
tehnologijami (SKŽ)

Silva HOSTNIK
Zdenka MASTEN
Rosvita ARZENŠEK PINTER
Dr. Blanka VOMBERGAR

17. Prehrana z gastronomijo in kulinariko 
(PGK)

Dr. Blanka VOMBERGAR
Mag. Marlena SKVARČA

18. Tehnologija in organizacija  
prehranskih obratov (TOP)

Marija SRAKA
Ksenija EKART

19. Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti 
in nadzor (ZKN)

Marija SRAKA
Vesna POŠTUVAN
Mag. Metka SENEKOVIČ

20. Tehnologija vina (TVI) Zdenka MASTEN
Mag. Janez VALDHUBER

21. Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Dr. Tanja SEDEJ

22. Praktično izobraževanje II (PI II) Silva HOSTNIK
Vesna POŠTUVAN



40

tutorstvo za študente 1. letnika (redni študij)

Na šoli imamo organizirani dve vrsti tutorstva: predavateljsko in študentsko.
V študijskem letu 2020-21 se za 

• svetovanje • usmerjanje
• pomoč pri organizaciji dela • razlago navodil
• pogovor • lažje vključevanje v delo na šoli
• motiviranje 

lahko obrnete na:
• Dr. Alenko HMELAK GORENJAK (predavateljica)
• Polonco LESKOVAR MESARIČ (predavateljica)
• Mojco ŠUMANDL (predavateljica)
• Mag. Marleno VINTER (predavateljica)
• Meliso CAF (študentka 2. letnika) 
• Ljudmilo MERČNIK (študentka 2. letnika) in
• Klaro FRAS (študentka 2. letnika).

Študent Marko Keržan je zmagal na tekmovanju KBŠ v Naklem v kategoriji Živilstvo (april 2017)

Projekt študentov 2. letnika pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani (2016)
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Projekt študentov 1. letnika pri EMP v 2018/19Ocenjevanje sirov pri laboratorijskih vajah

Obiskal nas je japonski veleposlanik nj. eks. Keiji Fukuda

Učni projekt študentov pri pred-
metu Ekonomika in management 
podjetij (december 2015)
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projekti študentov

Predstavitev inovativnih izdelkov študentov 1. letnika pri predmetu  
Ekonomika in management podjetij (december 2016, 2017, 2018 in 2019)

Bučna čokolada

BUČNE

DOBROTE
Izobraževalni 
center Piramida 
Maribor

Park mladih 3, 
2000 Maribor

Sašo Gracer - vodja

Gaja Mužerlin

Damjan Vidovič

Tina Damiš

Špela Nahberger

Vanessa Petek

Ali ste vedeli ? 

Pesa nas očisti, pozdravi in okrepi. 

Pesa vsebuje ogromno pomembnih hra-

nil in je dobra za kri.  

Rdeče vino nas ščiti pred stresom in 

nam pomaga ohranjati zdravje in  je 

močan antioksidant. 

 

 

SLADKO IN RDEČE 

Park mladih 3 

2000 Maribor 

ZANIMIVOSTI 

Pesin sirup 
in pecivo z 
vinom 

 
BELL 

SKUPINA BELL: 

BOŠTIJAN IVANUŠA 

EDINA DELIBAŠIĆ 

LEJLA PERENDA 

LARISA KLEMEN 
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18 URNIKI (REDNI ŠTUDIJ)

Vsi urniki so objavljeni na oglasnih deskah in na spletni strani.

19 IZPITNI ROKI 2020/21

V oktobru bodo objavljeni na oglasnih deskah in na spletni strani.

Sodelovali smo v projektu LQ Celiac - o celiakiji (marec, 2013) 

Agrina kuhinja (2016) 

Kuhali smo na Agrini kuhinji - študent 
svoje znanje predstavlja gospodu 
Christianu Zewenu iz Luxemburga 
(2015)
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Senzorično ocenjevanje 
sirov pri laboratorijskih 
vajah

Študentka pri  
laboratorijskih vajah

Tomaž Tomažič Letonja (levo) in Cvetka 
Ferlin (desno), študenta 2. letnika (2016)

Tomaž Tomažič Letonja in njegov inovativni 
izdelek “Kruhek presenečenja” v časopisu Delo 
(3. junij 2016)

Vaje pri predmetu Prehrana z gastronomijo in kulinariko 
v 2. letniku
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Na raziskovalnem taboru
Velo Polje

Medpredmetna stroko-
vna ekskurzija študentov 

1. letnika (Avstrija, 
december 2019)

Na strokovni ekskurziji v UKC Maribor (april, 2016)
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Iz časopisa Delo (3. junij 2016)
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ZAKON O VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU (ZVSI)
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PRAVILNIK  
O OCENJEVANJU ZNANJA V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

Uradni list RS št. 71 /2009

i. sPlošna določba

1. člen

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja ocenjevanje znanja študentov višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: študenti), 
izpitni red v višjih strokovnih šolah in določanje kreditnih točk.

ii. ocenjevanje znanja

2. člen

(cilji ocenjevanja)
Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti, določenih z 
višješolskim študijskim programom (v nadaljnjem besedilu: študijski program). 
Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja tudi, kako študent obvlada zmožnosti, ki so potrebne za njegovo poklicno 
delo in reševanje problemov pri opravljanju nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih z 
uporabo strokovnih spoznanj in principov.

iii. izpiti in druge oblike ocenjevanja znanja

3. člen

(izpitne enote)
Izpitne enote v skladu s študijskim programom so: 

• predmeti, 
• moduli, 
• laboratorijske in seminarske vaje, 
• praktično izobraževanje.

4. člen

(oblike ocenjevanja)
Znanje se ocenjuje z zagovorom vaj, seminarskih nalog, lahko pa tudi izdelkov, projektnih del, nastopov in 
storitev ali drugače, če je tako določeno s študijskim programom, ter z izpiti.

5. člen

(izpiti)
V višjih strokovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: šola) se opravljajo predmetni izpiti in diplomski izpit. 
Študentu, ki želi med študijem zamenjati študijski program ali prestopiti v drugo šolo, se lahko določijo 
diferencialni izpiti.

6. člen

(definicije izpitov)
Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje, določeno s študijskim programom za posamezni predmet. 
Predmetni izpit se lahko opravlja po delih z delnimi izpiti. 
Pri diplomskem izpitu se posebej ocenjuje diplomsko delo in zagovor diplomskega dela. 
Pri diferencialnem izpitu se ocenjuje znanje, potrebno za nadaljevanje študija na drugi šoli oziroma v 
drugem študijskem programu.
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7. člen

(ocene)
Znanje pri predmetnem izpitu, diplomskem izpitu, vajah in seminarskih nalogah ter pri praktičnem 
izobraževanju se ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno 
(1 do 5). Ocene od 1 do 5 so negativne, druge ocene so pozitivne. 
Opravljene vaje in seminarske naloge oziroma drugi izdelki so s študijskim programom lahko določeni 
kot pogoj za opravljanje izpita. 
Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah in seminarskih nalogah, se upoštevajo pri izračunu 
končne ocene. Če je vsak od delnih izpitov oziroma če so posamezne vaje ali seminarske naloge pozitivno 
ocenjene, je končna ocena povprečna ocena, izračunana iz posameznih ocen. Če rezultat deljenja ni celo 
število, se upošteva matematično pravilo zaokroževanja. 
Diferencialni izpiti se ocenjujejo z ocenama: opravil(a), ni opravil(a). 
Končna ocena diplomskega izpita se določi na podlagi pozitivnih ocen posameznega dela diplomskega 
izpita. Merila za določitev končne ocene določi na predlog študijske komisije direktor oziroma ravnatelj 
(v nadaljnjem besedilu: ravnatelj). 
Če se študentu prizna ocena, ki jo je dosegel v drugem študijskem programu oziroma na drugi šoli, ali če 
se mu prizna ocena na podlagi neformalno pridobljenega znanja, se v dokumentacijo vpiše namesto ocene 
oznaka »priznano«. Priznajo se tudi kreditne točke, ki so predvidene za izpitno enoto.

8. člen

(vpisovanje ocen)
Ocene se vpisujejo v predpisano dokumentacijo. 
V indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne vpisujejo negativne ocene.

9. člen

(opravljanje izpitov)
Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati predmetni izpit. 
Če so s študijskim programom določeni delni izpiti, ravnatelj šole določi pravila za opravljanje teh izpitov. 
Študent, ki je predmetni izpit opravil, pa želi izboljšati oceno, ima pravico do enkratnega vnovičnega 
opravljanja tega izpita. Upošteva se boljša ocena.

10. člen

(ocenjevanje)
Znanje pri predmetnem izpitu, seminarski nalogi in vajah ocenjuje predavatelj šole (v nadaljnjem besedilu: 
predavatelj), ki je predmet poučeval, če s tem pravilnikom ni drugače določeno. Pri ocenjevanju vaj sodeluje 
inštruktor, ki je vodil vaje, če je s programom določeno, da vaje izvaja inštruktor. 
Diplomski izpiti so javni. Znanje pri diplomskem izpitu ocenjuje komisija za diplomski izpit, ki jo imenuje 
ravnatelj in jo sestavljajo trije predavatelji. 
Znanje pri diferencialnem izpitu ocenjuje predavatelj, ki poučuje predmet, iz katerega se opravlja izpit. 
Znanje pri praktičnem izobraževanju ocenjuje predavatelj, ki opravlja naloge organizatorja praktičnega 
izobraževanja. Pri tem upošteva študentovo poročilo o opravljenem delu in seminarske naloge oziroma 
druge izdelke, ki jih določa študijski program, z zagovori. Pri ocenjevanju si pridobi tudi pisno mnenje 
mentorja študenta pri praktičnem izobraževanju in predavateljev tistih modulov, s katerimi se praktično 
izobraževanje povezuje. 
Ravnatelj določi sestavine, ki jih mora obsegati pisno mnenje mentorja in predavateljev iz prejšnjega odstavka.

11. člen

(izpit pred koMisijo)
Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, ocenjuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in 
jo sestavljata najmanj dva predavatelja.
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12. člen

(Priznavanje krediTnih Točk)
Kreditne točke za posamezne predmete se študentu priznajo, ko opravi obveznosti za to izpitno enoto. 
Kreditne točke za modul, ki obsega več predmetov, se študentu priznajo, ko opravi vse obveznosti v okviru 
modula, vključno s praktičnim izobraževanjem, če je ta sestavni del modula. 
Postopek in nosilce naloge pri priznavanju kreditnih točk določi ravnatelj.

iv. izpitni roki

13. člen

(določiTev izPiTnih rokov)
Roki in postopek opravljanja izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom in v skladu s študijskim pro-
gramom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik do izteka študijskega 
leta. Pri tem je treba zagotoviti, da se: 

•  predmetni izpiti lahko opravljajo najmanj trikrat v študijskem letu, in sicer v 30 dneh po zaključku 
predavanj v vsakem semestru in avgusta ter septembra, 

• predmetni izpiti v okviru določenega letnika študijskega programa ne smejo razpisati na isti dan, 
• diplomsko delo opravlja v času praktičnega izobraževanja v drugem letniku, 
• diplomski izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih do izteka študijskega leta zaključnega letnika in 

najmanj v enem roku 60 dni po izteku študijskega leta, 
• diferencialni izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih, in sicer najpozneje junija in od 20. avgusta do 

poteka roka za vpis. 
Če je s študijskim programom določeno, da se predavanja, vaje in seminarji končajo med semestrom, je 
treba najmanj en rok za opravljanje predmetnega izpita določiti v 30 dneh po zaključku predavanj. 
Ravnatelj za študente iz 5. in 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju iz utemeljenih razlogov 
določi izredne izpitne roke.

V. IZPITNI RED

14. člen

(objava izPiTnih rokov)
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, morajo biti roki oziroma datumi za opravljanje izpitov objavljeni 
najmanj 30 dni, za opravljanje delnih izpitov pa sedem dni vnaprej.

15. člen

(prijava na izpit)
Študent se prijavi k predmetnemu ali diferencialnemu izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, 
k diplomskemu izpitu pa v roku, ki ga določi ravnatelj. Študent se lahko odjavi najkasneje tri dni pred 
začetkom opravljanja izpita. 
Razpored kandidatov za izpit mora biti objavljen najmanj dva dni pred rokom za opravljanje izpita, razpored 
kandidatov za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov pisnega dela izpita. 
Za izpite v izrednih izpitnih rokih določi roke za prijavo in odjavo od izpita ter razpored kandidatov ravnatelj. 
Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan.

16. člen

(neudeležba na izPiTu)
Če se študent pravočasno ne odjavi, iz neupravičenih razlogov ne pride k izpitu ali izpit prekine, je neocenjen. 
Šteje se, da je izrabil enega od razpisanih rokov za opravljanje tega izpita. 
Ravnatelj dovoli študentu, ki iz upravičenih razlogov ne pride k izpitu, da ga vnovič opravlja še v istem, 
če to ni mogoče, pa v izrednem izpitnem roku, če najkasneje v 30 dneh od dneva izpita, predloži pisno 
prošnjo in ustrezna dokazila. 
O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v 24 urah po predložitvi prošnje in dokazil.
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17. člen

(trajanje izpita)
Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 minut, 
če je izpit samo usten, lahko traja največ 30 minut. 
Študent ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita.

18. člen

(rezultati izpitov)
Rezultati pisnega ali pisnega dela izpita morajo biti objavljeni najkasneje v desetih dneh po njegovem 
opravljanju, ocena ustnega izpita pa se študentu sporoči takoj po izpitu. 
Študent ima pravico do vpogleda popravljenega oziroma ocenjenega pisnega izpitnega izdelka v roku in 
na način, ki ga določi predavateljski zbor.

19. člen

(ugovor zoper ocene)
Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z oceno pri izpitu, predloži ravnatelju ugovor zoper 
oceno. Ravnatelj mora v treh dneh od predložitve ugovora imenovati tričlansko komisijo, ki najkasneje v 
naslednjih treh dneh vnovič oceni študentovo znanje. V komisijo ne sme biti imenovan predavatelj, ki je 
študentovo znanje prvič ocenil. 
Če študentovega znanja ni mogoče oceniti na podlagi dokumentacije, ga komisija vnovič oceni pri izpitu. 
Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

vi. napredovanje, ponovni vpis in  
nadaljevanje študija po prekinitvi

20. člen

(napredovanje)
Študent lahko napreduje v drugi letnik, če je do konca študijskega leta opravil obveznosti, določene s 
študijskim programom.

21. člen

(ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika)
Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil obveznosti iz študijskega programa, lahko enkrat ponavlja 
letnik v istem študijskem programu, če je do konca študijskega leta opravil najmanj tretjino obveznosti 
oziroma 20 kreditnih točk in praktično izobraževanje, določenih s študijskim programom. Obveznosti 
določi študijska komisija šole, šola pa z njimi seznani študenta na začetku študijskega leta. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima študent pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi bolezni, 
starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi uveljavljanja pravic iz 40. člena Zakona o 
višjem strokovnem izobraževanju ni izpolnil vseh obveznosti iz študijskega programa. 
O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči ravnatelj.

22. člen

(Pogoji za dokončanje Programa)
Študent, ki po končanem drugem letniku študija ni opravil vseh obveznosti, ne more pa si pridobiti statusa 
študenta, lahko te obveznosti opravlja v naslednjih treh študijskih letih. 
Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil študij, ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in dokončanje študija, 
če se je študijski program medtem bistveno spremenil. 
Prekinitev študija se računa od konca študijskega leta, v katerega je bil študent nazadnje vpisan.
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vii. Prehodne in končne določbe

23. člen

(pravila šole)
Ravnatelj sprejme pravila iz 9., 10. in 12. člena tega pravilnika najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi 
tega pravilnika.

24. člen

(Prenehanje veljavnosTi in Podaljšanje uPorabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah 
(Uradni list RS, št. 109/06), uporablja pa se še do konca študijskega leta 2008/2009.

25. člen

(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne s študijskim letom 2009/2010.
 
Št. 0070-89/2008
Ljubljana, dne 29. julija 2009
EVA 2008-3311-0086
dr. Igor Lukšič l.r.  
Minister za šolstvo in šport
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PRAVILA O DIPLOMIRANJU

i. uvodne določbe

1. člen
Ta pravila podrobneje določajo pogoje in postopek za izbiranje teme in pripravljanje dispozicije diplom-
skega dela, izdelavo diplomskega dela in zagovor tega dela, ki je pogoj za pridobitev strokovnega naslova 
inženir/inženirka živilstva in prehrane na Izobraževalnem centru Piramida Maribor – Višji strokovni šoli.

2. člen
Za pridobitev diplome o končanem dodiplomskem študiju in s tem strokovnega naslova inženir/inženirka 
živilstva in prehrane mora študent poleg predpisanih študijskih obveznosti izdelati in uspešno zagovarjati 
diplomsko delo.

3. člen
Z diplomskim delom študent dokaže:

•  strokovno usposobljenost za izvajanje na višješolski stopnji izobrazbe primernih strokovnih opravil 
v organizacijah na področjih, ki ga obsega program živilstvo in prehrana;

•  strateško usposobljenost za celovito in strateško ugotavljanje, obravnavanje in urejanje za organizi-
ranost pomembnih zadev;

•  usposobljenost za delovanje z ljudmi v organizacijah in okoljih organizacije na osnovi učinkovitosti 
in etičnosti.

Diplomsko delo mora biti rezultat samostojnega strokovnega dela študenta. Usmerjeno naj bo v kritično 
reševanje izbrane zadeve iz prakse (strokovno uporabna tema).
Diplomsko delo lahko izjemoma obravnava tudi temo, ki ni vezana na konkretno organizacijo, ki pa celovito 
obsega področje programa živilstvo in prehrana (splošno-strokovna tema).

ii. izbira teMe, priprava dispozicije in
izbira Mentorja diploMskega dela

4. člen
Naslove tem diplomskega dela lahko predlagajo:

•  študenti,
•  podjetja, organizacije in druge institucije, ki sodelujejo z višjo strokovno šolo; ti lahko predlagajo 

teme, povezane z njihovim delovanjem,
•  višješolski predavatelji, ki izvajajo študijski program višje strokovne šole.

Študent praviloma sam predlaga temo in izbere mentorja. Ob njegovih nasvetih pripravi dispozicijo dip-
lomskega dela.

5. člen
Vsak študent potrebuje mentorja in somentorja. Mentorja in somentorja si pridobi študent praviloma sam. 
Na pisno prošnjo mu mentorja in somentorja določi ravnatelj.

Mentor je predavatelj višje strokovne šole. Glede na vsebino dela je somentor lahko strokovni (so)delavec 
šole. Študent, ki prijavlja temo, povezano z izbrano organizacijo, ima lahko somentorja iz te organizacije. 
Somentor mora imeti vsaj višješolsko izobrazbo.

Za izrazito multidisciplinarne teme lahko ima študent še dodatnega somentorja.
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iii. prijava teMe diploMskega dela

6. člen
Študent lahko prijavi temo diplomskega dela, ko ima uspešno opravljene vse študijske obveznosti v obsegu 
najmanj 75 kreditnih točk.
Študent predloži v celoti izpolnjeno prijavo teme diplomskega dela (Obr. DIP 1) in dispozicijo diplomskega 
dela/naloge (Obr. DIP 1A) referatu za študijske in študentske zadeve v treh originalnih izvodih.

7. člen
Prijava teme diplomskega dela (obr. DIP 1) obsega:

•  podatke o študentu,
•  predlagani naslov diplomskega dela,
•  imena mentorja in somentorjev ter njihova soglasja,
•  soglasje organizacije (za strokovno uporabno temo).

Dispozicija diplomskega dela vsebuje (obr. DIP 1A):
•  naslov diplomskega dela,
•  ime obravnavane organizacije (če tema ni splošna) in podatke o organizaciji,
•  opredelitev obravnavane teme,
•  namen in cilje diplomskega dela,
•  predpostavke in omejitve obravnavanja,
•  predvidene metode obravnavanja,
•  seznam predvidene literature in virov.

8. člen
Prijavo teme diplomskega dela dopolni referat za študijske in študentske zadeve s podatki o izpolnjenih 
pogojih in jo odda študijski komisiji.
Študijska komisija po svoji presoji opravi potrebne uskladitve vsebine prijave in potrdi prijavo teme. 

V primeru, da je dispozicija vsebinsko ali kako drugače neustrezna, lahko študijska komisija dispozicijo 
zavrne.

9. člen
Ravnatelj višje strokovne šole potrdi prijavo teme diplomskega dela s podpisom na Obr. DIP 1, študijska 
komisija pa izda sklep o odobritvi teme in naslova diplomskega dela. 

iv. izdelava diploMskega dela

10. člen
Diplomsko delo je samostojno strokovno obravnavanje izbrane teme z znanji, ki ga obsega program 
živilstvo in prehrana.

Študent pri izdelavi diplomskega dela samostojno uporablja strokovno literaturo in vire. Pri izdelavi ga s 
teoretičnimi, strokovnimi, vsebinskimi in metodološkimi napotki usmerjata mentor (in somentor) višje 
strokovne šole in somentor iz organizacije.

11. člen
Če študent ali mentor oziroma somentor med izdelovanjem diplomskega dela ugotovi, da sodelovanje z 
mentorjem oziroma somentorjem ali študentom ni več mogoče, pisno (Obr. DIP 2) prosi ravnatelja, naj 
imenuje drugega mentorja.
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Izjemoma lahko mentor in/ali somentor odstopita od (so)mentorstva, če pride do nepredvidenih okoliščin. 
O upravičenosti zamenjave odloči ravnatelj, po posvetovanju z mentorjem in pristojnimi osebami v orga-
nizaciji najkasneje v 15 dneh. Pridobivanje drugega mentorja in/ali somentorja poteka v skladu s 5. členom. 
Med izdelovanjem diplomskega dela je možna največ ena menjava mentorja ali somentorja.

12. člen
Če študent med izdelovanjem diplomskega dela zaradi pomembnih in nepredvidenih okoliščin ugotovi, da 
je ne more izdelati, lahko prosi za odstop od odobrenega diplomskega dela (Obr. DIP 3).
Utemeljeno prošnjo za odstop obravnava ravnatelj z mentorjem v 15 dneh. Če ravnatelj odstop od že odo-
brene teme odobri, sme študent prijaviti novo temo.
Študent sme največ enkrat prositi za odstop od odobrenega diplomskega dela/naloge.
Če študent med izdelovanjem diplomskega dela zaradi pomembnih in nepredvidenih okoliščin ugotovi, 
da je potrebna zamenjava naslova diplomskega dela, lahko prosi za spremembo naslova (Obr. DIP 4). 
Utemeljeno prošnjo obravnava ravnatelj.

13. člen
Ob upoštevanju napotkov mentorja in somentorja izdela študent diplomsko delo, ki mora biti izdelano v 
skladu s tehničnimi navodili višje strokovne šole.
Mentor in somentor izdata soglasje za oddajo že lektoriranega diplomskega dela (Obr. DIP 5) ter ga izročita 
študentu.

14. člen
S strani mentorja in somentorja potrjeno diplomsko delo študent odda v knjižnico za tehnični pregled. 
Strokovni delavec v knjižnici s sodelovanjem študenta pripravi ključne informacijske podatke (Obr. DIP 
6) in podpisan obrazec posreduje študentu v roku 15 dni.

15. člen
Za oblikovno in jezikovno ustreznost diplomskega dela je odgovoren študent, komisija za zagovor diplom-
skega dela pa lahko delo tudi zavrne zaradi pomanjkljivosti, navedenih v tem odstavku.

v. obseg in oblika diploMskega dela

16. člen
Diplomsko delo brez prilog praviloma obsega 3-4 avtorske pole (90.000 - 120.000 znakov) oziroma do 60 
strani.
Diplomsko delo je praviloma napisano v slovenskem jeziku. Predavateljski zbor višje strokovne šole lahko 
na predlog študijske komisije odobri izdelavo in zagovor diplomskega dela v drugem jeziku.

17. člen
Za strukturo diplomskega dela študent uporablja posebna tehnična navodila višje strokovne šole.

18. člen
Diplomsko delo mora biti izdelano v pokončnem formatu A4 in trdo vezano. Diplomsko delo je izdelano 
z urejevalnikom besedila in drugimi programskimi orodji.

19. člen
Glede tehničnih in oblikovnih vidikov diplomskega dela študent uporablja napotke višje strokovne šole.
Omenjena odstopanja od pravil iz V. poglavja lahko dovoli mentor diplomskega dela.
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vi. PredložiTev diPlomskega dela

20. člen
Študent odda tri izvode diplomskega dela referatu za študijske in študentske zadeve, od katerih mora biti 
en izvod trdo vezan.
Študent odda diplomsko delo tudi v elektronski obliki na CD-ju brez vseh zaščit. 
Študent mora istočasno predložiti še izpolnjena in potrjena obrazca DIP 5 in DIP 6 ter indeks, ki je bil 
predhodno testiran v referatu za študijske in študentske zadeve.
Izredni študenti in osebe brez statusa (občani) predložijo še dokazilo o plačilu diplomskega dela.

21. člen
Študent mora oddati diplomsko delo najkasneje v 1 letu po izdaji soglasja študijske komisije k temi dip-
lomskega dela.

vii. zagovor diploMskega dela

22. člen
Študent zagovarja diplomsko delo pred komisijo za zagovor diplomskega dela. Komisija ima tri člane, ki so 
predavatelji višje šole. Eden od treh članov je mentor.
Mentor študenta ne more biti predsednik komisije. Somentorji iz organizacije so lahko dodatni člani komisije.

23. člen
Komisijo za zagovor diplomskega dela imenuje ravnatelj.
Zagovori diplomskih del, oddanih do vključno zadnjega delovnega dne v mesecu, so praviloma v naslednjem 
mesecu. Datum zagovora predlaga referat za študijske in študentske zadeve po uskladitvi s člani komisije, 
potrdi pa ravnatelj.
Referat za študijske in študentske zadeve dostavi sklep študentu najmanj sedem delovnih dni pred zagovo-
rom. Prav tako dostavi sklep vsem članom komisije. Pripravi tudi vso osebno dokumentacijo za kandidata 
in jo preda predsedniku komisije za zagovor diplomskega dela.
Zagovor je javen in objavljen vsaj sedem dni vnaprej na oglasni deski in spletni strani višje strokovne šole.

24. člen
Komisija pred zagovorom na zaprti seji ugotovi, ali so podani vsi pogoji za zagovor in odloči o začetku 
zagovora.

25. člen
Zagovor vodi predsednik komisije za zagovor diplomskega dela.
Zagovor poteka v slovenskem oziroma v drugem jeziku, če je to odobril predavateljski zbor višje strokovne 
šole.
O poteku diplomskega izpita se piše zapisnik (Obr. DIP 8).
Člani komisije se udeležijo zagovora s svojim izvodom diplomskega dela.

26. člen
Zagovor poteka tako, da predsednik najprej predstavi študenta in v nadaljevanju pojasni študentu postopek 
zagovora. 
Študent predstavi svojo diplomsko delo v času do 15 minut, pri tem poudari razloge za izbiro teme, 
najpomembnejše ugotovitve pri obravnavanju in zaključke. Za učinkovito predstavitev lahko uporablja 
avdiovizualne in druge tehnične pripomočke.
Mnenje o diplomskem delu prvi poda mentor.
Vsak član  komisije zastavi kandidatu največ tri vprašanja v pisni ali ustni obliki. Študent nato odgovarja 
na prejeta in morebitna dopolnilna vprašanja članov komisije.
Zagovor traja do 45 minut.
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27. člen
Po zagovoru komisija na zaprti seji določi oceno diplomskega dela in zagovora. Predsednik komisije 
študentu z obrazložitvijo sporoči oceno, razglasi pridobljeni strokovni naslov in s priložnostnim nagovorom 
zaključi zagovor.
Oceno vpiše predsednik komisije v indeks študenta in v zapisnik o poteku diplomskega izpita (Obr. DIP 8).

vii. ocenjevanje

28. člen
Komisija oceni diplomsko delo z eno izmed ocen: odlično (10), prav dobro (9), prav dobro (8), dobro (7), 
zadostno (6) ali nezadostno (5).
Pri ocenjevanju komisija upošteva:

•  kakovost diplomskega dela in zahtevnost obravnavane zadeve – tako s strokovne plati, kot glede 
ustvarjalnega prispevka kandidata in glede uporabnosti za obravnavano organizacijo;

•  kakovost odgovorov na zastavljena vprašanja – zlasti vseobsežno obvladovanje znanj, ki ga zajema 
program živilstvo in prehrana;

•  kakovost predstavitve diplomskega dela.

Če o oceni ni soglasja, se sestavi poseben zaznamek v zapisniku (Obr. DIP 8), kjer je potrebno razložiti vzroke 
za neskladje o oceni. Ravnatelj skupaj s predsednikom komisije odloča o nadaljnjem poteku najkasneje v 
naslednjih sedmih delovnih dneh.

29. člen
Če komisija določi oceno nezadostno (5), se predsednik komisije v treh delovnih dneh posvetuje z 
ravnateljem, ki odloči, ali sme kandidat izdelati novo diplomsko delo pod istim naslovom ali pa si izbere 
drugo temo.
Študent sme v času študija največ dvakrat pristopiti k zagovoru diplomskega dela.

30. člen
Če komisija ugotovi v diplomskem delu manjše, vendar nedopustne napake (npr. pravopis, navajanje 
literature ipd.), ki ne vplivajo bistveno na vsebino, lahko zagovor pogojno sprejme. Predsednik komisije 
razloži kandidatu zahtevane spremembe, ki jih vsebuje tudi sklep komisije.
Popravljeno diplomsko delo odda študent v referat za študijske in študentske zadeve najkasneje v 30 dneh 
po zagovoru, sicer se zagovor razveljavi.
Mentor v sedmih delovnih dneh pregleda izvedene popravke in izpolni/dopolni zapisnik  o poteku diplom-
skega izpita (Obr. DIP 8), na osnovi katerega predsednik komisije vpiše oceno v indeks.

31. člen
Če komisija ugotovi, da je kandidat brez jasne oznake in navedbe vira dobesedno ali skoraj dobesedno 
uporabil v diplomskem delu obsežnejše dele tujega besedila, lahko diplomsko delo zavrne in negativno 
oceni, kar mora biti razvidno tudi v zapisniku o poteku diplomskega izpita (Obr. DIP 8).

32. člen
Če se kandidat ne strinja z oceno, mora pisno pritožbo oddati referatu za študijske in študentske zadeve v 
treh dneh po zagovoru. Pritožbo obravnava ravnatelj v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v višjih 
strokovnih šolah.
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iX. začasno PoTrdilo o končanem šTudiju in PodeliTev diPlom

33. člen
Po uspešnem zagovoru diplomskega dela izda višja strokovna šola študentu začasno potrdilo o končanem 
študiju (Obr. DIP 10). Začasno potrdilo podpiše ravnatelj višje strokovne šole oziroma direktor zavoda.

34. člen
Slovesna podelitev diplom je praviloma enkrat letno. Datum potrdi predavateljski zbor, kot sestavni del 
študijskega koledarja.

X. evidence o študentu in diploMskeM delu

35. člen
Referat za študijske in študentske zadeve vodi o vsakem diplomskem delu mapo, ki vsebuje vse obrazce 
DIPxx s prilogami.

36. člen
Po zagovoru lahko obdržita en izvod diplomskega dela mentor in somentor(ja).
En izvod diplomskega dela pa predsednik komisije izroči referatu za študijske in študentske zadeve, ki ga 
izroči knjižnici šole. 

Xi. končne določbe

37. člen
Pravila o diplomiranju se lahko spremenijo na osnovi predlogov predavateljskega zbora višje strokovne šole 
in soglasja sveta zavoda o spremembah pravil.

39. člen
Pravila o diplomiranju stopijo v veljavo, ko jih na predlog predavateljskega zbora potrdi svet zavoda.

Ravnateljica
Višje strokovne šole:
mag. Neva Malek

Direktor 
Izobraževalnega centra Piramida Maribor:
mag. Midhat Mulaosmanović

Svet zavoda je potrdil Pravila o diplomiranju 22. maja 2020.



73

PRAVILA 
o Prilagajanju šTudijskih obveznosTi šTudenTom s Posebnim sTaTusom

Na podlagi 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004 in 100/2013), 13. 
člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 71/2009), ter 39. člena Zakona 
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) je ravnateljica Izobraževalnega centra Piramida Maribor, Višje strokovne šole 
sprejela ta pravila dne 29. 9. 2014.

i. vrsTe Posebnih sTaTusov šTudenTov

1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje študijskih obveznosti študentom višje strokovne šole, ki:

•  se vzporedno izobražujejo v več šolah oziroma po več študijskih programih,
•  so kategorizirani športniki,
•  delujejo na področju kulture ali umetnosti.

ii. pogoji za pridobitev posebnega statusa

2. člen
Posebni status študenta, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi študent, ki se vzporedno izobražuje 
na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih.
Status študenta športnika si lahko pridobi študent, ki ima status kategoriziranega športnika Republike 
Slovenije. Posebni status študenta, ki deluje na področju kulture ali umetnosti si lahko pridobi študent, ki 
ima vidne dosežke na področju kulture/umetnosti ali ima status kulturnega delavca. 

3. člen
O pridobitvi posebnega statusa odloča študijska komisija šole. O tem se izda poseben sklep.

iii. postopek dodelitve posebnega statusa in trajanje

4. člen
Predlog za pridobitev posebnega statusa iz 2. člena teh internih pravil v predpisanem roku vloži študent.
K predlogu za pridobitev posebnega statusa je treba priložiti:

•	 	za status študenta ki se vzporedno izobražuje - potrdilo o vpisu v drugo višjo ali visoko šolo oziroma 
drug izobraževalni program;

•  za status študenta športnika – potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, izdano s strani Olim-
pijskega komiteja Slovenije; 

•  za status študenta kulturnika – ustrezna dokazila.
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti v referat šole najkasneje do 31. oktobra 
tekočega študijskega leta.
Posebni status se študentu dodeli praviloma v začetku študijskega leta, izjemoma pa tudi med študijskim 
letom.

5. člen
Šola dodeli študentu posebni status za eno študijsko leto. Iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen 
čas v študijskem letu.

iv. prilagajanje obveznosti

6. člen
O prilagoditvah obveznosti študentov s posebnim statusom se sklene pisni dogovor med študentom in šolo. 
Če je potrebno se dogovor podpiše tudi s tretjo stranko (drugo višjo ali visoko šolo, športno ustanovo).
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7. člen
S sklepom o dodelitvi posebnega statusa oziroma dogovorom o prilagajanju študijskih obveznosti se določijo 
medsebojne pravice in obveznosti, povezane s posebnim statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi.
Prilagodijo se zlasti:

•  obdobja obvezne navzočnosti na predavanjih in praktičnem izobraževanju,
•  obveznosti študenta pri seminarskih in laboratorijskih vajah, strokovnih ekskurzijah in drugih 

pedagoških procesih pri posameznih predmetih 
•  način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in 
•  druge medsebojne pravice in obveznosti.

8. člen
Sklep o dodelitvi posebnega statusa začne veljati z dnem vročitve. Dogovor o prilagajanju študijskih ob-
veznosti se sklene po pridobitvi posebnega statusa in začne veljati, ko ga podpišejo študent in ravnatelj. 

9. člen
Za obdobje trajanja posebnega statusa se lahko določi osebni izobraževalni načrt za uresničevanje pravic 
in obveznosti iz statusa. Osebni izobraževalni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa 
oziroma dogovora o prilagajanju študijskih obveznosti. Pri pripravi se upošteva študentove obveznosti iz 
študijskega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen. Če med študijskim letom pride do 
sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko osebni izobraževalni 
načrt spremeni oziroma dopolni.

v. Prenehanje in mirovanje Posebnega sTaTusa

10. člen
Študentu lahko preneha posebni status:

•  na njegovo željo; 
•  s potekom roka veljavnosti dodeljenega posebnega statusa ;
•  če mu preneha status študenta;
•  če mu preneha status študenta šole, v kateri se vzporedno izobražuje;
•  če mu preneha status kategoriziranega športnika; 
•  če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status dodeljen;
•  če se mu odvzame.

11. člen
Če študent po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, mu šola lahko odvzame posebni status. 
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti poda študijska komisija.

vi. varstvo pravic
12. člen

Študent se lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti 
iz statusa pritoži. O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz 
statusa, odloča ravnatelj šole. O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh internih pravilih 
oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta zavoda 
je dokončna.

vii. veljavnost pravil
13. člen

Pravila začno veljati 1. 10. 2014. 

Ravnateljica Višje strokovne šole:
dr. Blanka Vombergar
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PRAVILA 
za prilagajanje študija študentoM s posebniMi potrebaMi

Predavateljski zbor Izobraževalnega centra Piramida Maribor, Višje strokovne šole je na podlagi 5. člena 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. št. 86/2004 in 100/2013) na svoji seji dne 29. 9. 2014 
sprejel ta pravila.

i. Temeljne določbe

1. člen

(izhodišča)
Študent s posebnimi potrebami potrebuje v študijskem procesu in v študijskem okolju različne prilagoditve 
in pomoč, da lahko izvaja določene naloge iz študijskega procesa.

2. člen 
(študenti s posebniMi potrebaMi)

V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00 in spremembe) je študent 
s posebnimi potrebami po tem pravilniku: slep in slaboviden, gluh in naglušen, z govorno-jezikovnimi mot-
njami, gibalno oviran, dolgotrajno bolan, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami.

3. člen 
(vsebina pravil)

Za študente s posebnimi potrebami se s temi pravili ureja:
•  pridobitev statusa;
•  posebne prilagoditve študija;
•  spremljanje in podpora;
•  pravice študentov.

ii. pridobitev statusa študenta s posebniMi potrebaMi

4. člen 
(vloga za pridobitev statusa študenta s posebniMi potrebaMi)

Študent oz. kandidat ob vpisu v višjo šolo vloži vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. 

5. člen 
(priloge k vlogi za pridobitev statusa)

Študent k vlogi za pridobitev statusa priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, oviro 
oziroma motnjo, in sicer:

•  odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje 
otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in 
mladostnikov, s katerimi izkazujejo usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami, Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok 
s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma 
motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/03 in spremembe) ali

•  odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost v 
skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99 in spremembe) in

•  potrdilo zdravnika medicine dela, da je sposoben za opravljanje poklica, za katerega se usposablja.
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6. člen 
(odločanje o vlogi za PridobiTev sTaTusa)

Referat posreduje študijski komisiji popolno vlogo za pridobitev statusa. 
Študijska komisija po zaključeni obravnavi vloge za pridobitev statusa predlaga ravnatelju šole, da izda sklep, 
s katerim se študentu dodeli status oziroma ne dodeli statusa študenta s posebnimi potrebami. Praviloma 
se status študenta s posebnimi potrebami dodeli študentu za celotno obdobje trajanja študija, lahko pa tudi 
za krajše obdobje, v kolikor ne gre za trajni primanjkljaj, oviro oziroma motnjo.
Sklep o pridobitvi statusa obsega:

•  ime in priimek študenta;
•  študijski program, v katerega je vpisan študent in letnik študija;
•  datum prejema vloge za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami;
•  odločitev študijske komisije o vlogi;
•  navedbo primanjkljaja, ovire oziroma motnje študenta;
•  obdobje, za katero se študentu dodeli ta status;
•  prilagoditveni program;
•  ime in priimek tutorja – predavatelja.

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena se lahko študent pritoži v 15. dneh od njegove vročitve na pre-
davateljski zbor. Odločitev predavateljskega zbora je dokončna.

iii. posebne prilagoditve študija za študente s posebniMi 
potrebaMi

7. člen 
(priprava prilagoditvenega prograMa podpore študentoM s posebniMi potrebaMi)

Šola pripravi prilagoditveni program, ki vsebuje naslednje elemente:
•  opredelitev primanjkljaja, ovire oziroma motnje študenta,
•  zahtevane prilagoditve študija za študenta,
•  zmanjšanje obvezne prisotnosti študenta pri študijskih obveznostih.

Pri pripravi prilagoditvenega programa se smiselno upošteva predlagane ukrepe za zmanjšanje oziroma 
odpravo ovir za študij, ki jih v vlogi za pridobitev statusa navede študent. Ravno tako se pri izbiri in 
opredelitvi posebnih prilagoditev študija, ki za zavod predstavljajo finančni strošek, smiselno upoštevajo 
finančne zmogljivosti zavoda.

8. člen 
(seznaniTev in izvajanje PrilagodiTvenih Programov)

Referat šole nosilce predmetov v letniku študijskega programa, v katerega je vpisan študent, seznani s 
prilagoditvenim programom.
Nosilci predmetov so dolžni izvajati prilagoditvene programe.

9. člen

(prilagoditve študija za študente s posebniMi potrebaMi)
Glede na primanjkljaje, ovire oziroma motnje študentov s posebnimi potrebami so v času
študija možne prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj, v načinu preverjanja in ocenjevanja
znanja.

1. prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj

10. člen

Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter
morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve pri izvedbi 
predavanj in vaj:
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•  vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki jih študenti prejmejo na predavanjih in vajah (npr. za slepe 
in slabovidne študente, da lahko sledijo predavanju oziroma za tiste študente, ki si ne morejo delati 
zapiskov);

•  vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki se uporabljajo pri predmetu (učni enoti), da se lahko prila-
godijo v elektronsko ali avdio obliko ali se jih primerno poveča,

•  snemanje predavanj in vaj;
•  uporaba posebnih pripomočkov kot so računalnik, elektronsko povečalo, lupe in podobno;
•  prisotnost pomočnika, in sicer: bralca oziroma pisarja ter tolmača – prevajalca v slovenski znakovni 

jezik;
•  možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki;
•  opravljanje določenih študijskih obveznosti v paru s študentom, ki nima statusa študenta s poseb-

nimi potrebami;
•  možnost opravljanja določenih nalog in vaj doma (delna oblika e-učenja).

2. PrilagodiTve v načinu Preverjanja in ocenjevanja znanja

11. člen 
(PrilagodiTve v načinu Preverjanja in ocenjevanja znanja)

Način preverjanja in ocenjevanja znanja za študente s posebnimi potrebami je prilagojen na tak način, 
da lahko izkažejo raven svojega znanja, vendar se ne smejo znižati zahtevani standardi doseganja znanj.
Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter morebitno kom-
binacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve:

•  podaljšanje časa opravljanja ustnega oziroma pisnega izpita;
•  prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme;
•  opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov;
•  sprememba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja;
•  prilagoditev oblike izpitnega gradiva.

12. člen 
(Podaljšanje časa oPravljanja usTnega oziroma Pisnega izPiTa)

Čas opravljanja pisnega oziroma ustnega izpita se študentu lahko podaljša praviloma za največ 100 % 
predvidenega časa za izpit, lahko pa tudi več glede na primanjkljaj, oviro oziroma motnjo oziroma specifiko 
predmeta, pri katerem se opravlja izpit. Pri opravljanju izpita se lahko študentu zagotovi tudi krajše odmore. 
O tem odloči nosilec predmeta.
Do podaljšanja časa opravljanja izpita so upravičeni vsi študenti s posebnimi potrebami.

13. člen 
(zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita)

Poseben prostor za opravljanje izpita se zagotovi študentu, v kolikor je prostor, v katerem naj bi se izvajal 
izpit zanj, nedostopen.
Študentu se lahko omogoči opravljanje izpita s pomočjo računalnika.

14. člen 
(spreMeMba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja)

Študentu, ki zaradi vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more opravljati npr. ustnega ali 
pisnega izpita, se zagotovi druga oblika preverjanja in ocenjevanja znanja. Do spremembe oblike preverjanja 
in ocenjevanja znanja so upravičeni vsi študenti s posebnimi potrebami.
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iv. spreMljanje in podpora študentoM s posebniMi potrebaMi

15. člen 
(tutor – predavatelj)

Tutor – predavatelj je zadolžen za spremljanje in podporo študentom s posebnimi potrebami. Naloge 
tutorja – predavatelja so:

•  spremljanje izvajanja individualiziranega programa podpore študentom s posebnimi potrebami;
•  usklajevanje z nosilci predmetov (učnih enot) in svetovanje pri izvajanju posebnih prilagoditev študija;
•  posredovanje poročila o svojem delu s študenti s posebnimi potrebami ravnatelju (poročilo se po-

sreduje praviloma ob koncu študijskega leta);
•  podajanje predlogov izboljšav pogojev za študij za študente s posebnimi potrebami.

16. člen 
(tutor – študent)

Študentu s posebnimi potrebami se lahko dodeli tutorja – študenta.
Naloge tutorja – študenta so predvsem nudenje pomoči pri študijskem procesu, posredovanje informacij, 
povezanih s študijem, svetovanje pri težavah, ki so vezane na študij in druge naloge.

v. pravice študentov s posebniMi potrebaMi

17. člen 
(pravice študentov s posebniMi potrebaMi)

Študenti s posebnimi potrebami imajo naslednje pravice:
•  pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih iz upravičenih razlogov (npr. 

zaradi zdravniškega pregleda, bolnišnične obravnave, rehabilitacijskega postopka, zdraviliškega 
zdravljenja idr.);

•  pravica do vpisa v višji letnik; 
•  pravica do opravljanja izpitov na izpitnih rokih, ki jih študent individualno dogovori z nosilcem 

predmeta;
•  pravica do podaljšanja statusa študenta za največ eno študijsko leto, če zaradi primanjkljaja, ovire 

oziroma motnje ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti.

vi. končne določbe

18. člen 
(sprejeManje pravil)

Ta pravila začno veljati z dnevom sprejema na predavateljskem zboru šole, uporabljati pa se začnejo s 1. 
10. 2014 

Ravnateljica Višje strokovne šole:
dr. Blanka Vombergar
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STATUT ŠTUDENTOV 
izobraževalnega cenTra Piramida - višje sTrokovne šole maribor

Svet zavoda je potrdil Statut študentov na svoji seji, dne 30. 9. 2008

i. status študenta

1.člen
Študent je oseba, ki je vpisana na višjo strokovno šolo (v nadaljnjem besedilu šola).
Status študenta pridobi, kdor se na podlagi javnega razpisa vpiše na šolo in se skladno z določili zakona in 
tega statuta izobražuje po določenem dodiplomskem študijskem programu, določenem s predpisi v višjem 
strokovnem šolstvu, ki jih je sprejelo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.
Svoj študentski status dokazuje študent s študentsko izkaznico ali indeksom.

2. člen
O podaljšanju statusa študenta odloča študijska komisija.

3. člen
Osebe, ki jim preneha status študenta po določilih Zakona o višjem strokovnem izobraževanju obdržijo 
pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se 
izobražujejo.
Študijska komisija podrobneje določi pogoje, pod katerimi študent uresničuje to pravico.

ii. Pravice in dolžnosTi šTudenTov

4. člen
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, tem statutom in študijskimi 
programi določenimi pogoji.
Pri tem imajo pravico oz. dolžnosti, da:

• obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega 
in strokovnega dela,

• se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
• redno opravljajo izpite, delne izpite ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim progra-

mom in da izdelajo diplomsko delo,
• prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja in ocenjevanja znanja,
• da ponavljajo izpite pod pogoji in na način, kot je določen v tem statutu in drugih splošnih aktih šole,
• lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem letu,
• lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom,
• uporabljajo knjižnico, informacijske sisteme, literaturo in druge študijske pripomočke, v zvezi s 

svojim izobraževanjem,
• so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na študijski proces,
• sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih dejavnostih,
• sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj študentov,
• so deležni določenih materialnih ugodnosti (kot npr. regresirana prehrana, bivanje v študentskih oz. 

dijaških domovih) kot jih predvideva Ministrstvo za delo ali Ministrstvo za šolstvo in šport,
• koristijo ugodnosti iz zdravstvenega varstva in druge ugodnosti v skladu s posebnimi predpisi,
• se udeležijo sistematskega zdravniškega pregleda v 1. letniku,
• varujejo ugled šole in predavateljev ter študentov,
• se ravnajo po določilih tega statuta in drugih splošnih aktih šole ter sklepih organov šole,
• razvijajo dobre medsebojne odnose in odnose s predavatelji in vodstvom šole,
• varujejo premoženje in sredstva šole,
• poravnajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma ali iz velike malomarnosti,
• sodelujejo pri upravljanju šole v skladu z zakonodajo in veljavnimi akti,
• uveljavljajo svoje pravice na način kot je določeno z zakonodajo in veljavnimi akti,
• kot predstavniki študentov odgovorno izpolnjujejo svoje obveznosti v organih šole,
• opravljajo še druge pravice in dolžnosti, ki jih določajo zakoni, ta statut ali drugi splošni akti ali jim 

jih na njihovi podlagi nalagajo sklepi pristojnih organov šole.



80

5. člen
O načinu olajšav študentom s posebnimi potrebami odloča predavateljski zbor na predlog študijske komisije.

6. člen
Izredni študentje imajo v načelu enake pravice in dolžnosti kot redni študenti, razen pravic in dolžnosti, ki 
so s posebnimi predpisi ali s tem statutom vezane na status rednega študenta.

7. člen
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodip-
lomskih študijskih programih za pridobitev izobrazbe in po programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki 
jih določajo zakon, drugi predpisi, študijski program in ta statut.
O izpolnjevanju pogojev za vključitev Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov 
dodiplomske študijske programe in o izpolnjevanju pogojev za vključitev v programe za izpopolnjevanje 
odloča predavateljski zbor.

8. člen
Ne glede na omejitve, ki jih določajo predpisi in ta statut, se lahko tujci in Slovenci brez slovenskega 
državljanstva za določene čas vpisujejo na šolo, če gre za študentske izmenjave na podlagi mednarodnih 
oz. bilateralnih in multilaterarnih sporazumov, ki jih je sklenila šola.

iii. varstvo pravic študentov

9. člen
Študent, ki meni da so bile kršene njegove pravice, se lahko v roku petnajstih dni od dneva, ko mu je bila 
vročena odločba ali sklep oz. od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži.
Če ni s predpisom ali s tem statutom določen drug pritožbeni organ, odloča o pritožbi predavateljski zbor. 
Odločitev predavateljskega zbora je dokončna.
Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih 
zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži upravni spor.

iv. disciplinska odgovornost študentov

10. člen
Za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti, ki jih določajo zakon, ta statut ali drugi splošni akti 
šole, so študentje odgovorni po določilih tega statuta.
Študent je odgovoren, če je dejanje storil z naklepom ali iz velike malomarnosti.

11. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta po tem statutu so hujše in lažje.
Hujše kršitve so:

• dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti ter niso združljive s 
statusom študenta,

• hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih šole,
• dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega,
• hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici,
• goljufanje pri ocenjevanju znanja ali pri izdelavi del,
• poškodovanje premoženja šole, povzročeno z naklepom ali iz velike malomarnosti,
• ponarejanje uradnih listin,
• vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, pre-

davateljev ali drugih delavcev,
• večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti,
• prihajanje v prostore šole pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih sredstev oz. če lahko pod tem 

vplivom povzroči materialno škodo ali s tem škodi ugledu šole.

12. člen
Lažje kršitve so:

• neprimerno vedenje, ki kvari ugled šole,
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• poskus goljufanja pri izdelavi del,
• neprimeren odnos do drugih študentov, predavateljev, mentorjev ali delavcev šole,
• oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na šoli,
• nesmotrne poraba materiala, ki služi izobraževalnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.

13. člen
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izrečejo naslednji ukrepi:

• opomin,
• prepoved opravljanja določenih izpitnih rokov,
• ukor,
• izključitev iz šole za dobo 2 let.

Opomin se lahko izreče za lažje kršitve, ukor in izključitev pa za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje 
obveznosti študentov.
Izključitev iz šole za dobo 2 let se lahko izreče za hujšo kršitev, s katero je bila povzročena večja materialna 
škoda ali druga večja škoda za ugled šole, če je bilo z dejanjem ogroženo življenje in zdravje drugih študentov 
ali delavcev, če je bil bistveno oviran izobraževalni, znanstveno-raziskovalni ali drugi proces ali če so bili 
storilcu v zadnjem letu za hujše kršitve že večkrat (trikrat ali več) izrečeni milejši ukrepi.

14. člen
Izrečeni ukrep - opomin se izvrši z vročitvijo študentu, izrečen ukrep ukora pa tako, da se na primeren 
način objavi v prostorih šole.
Ukrep izključitve iz šole se izvrši tako, da dobi študent za določeno dobo prepoved udeležbe pri 
izobraževalnem, znanstveno-raziskovalnem ali drugem delu na šoli in se to na primeren način objavi.

15. člen
Uvedba in vodenje postopka zastarata pri lažjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti v treh 
mesecih, pri težjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju obveznosti pa v šestih mesecih od dneva, ko je 
bila kršitev storjena.
Če ima dejanje, s katerim je bila storjena kršitev ali neizpolnjevanje obveznosti za posledico tudi kazensko 
odgovornost, zastarata uvedba in vodenje postopka istočasno kot zastara kazenski pregon.
Izvršitev izrečenega ukrepa zastara v 60 dneh od dneva, ko je postala odločba o ukrepu pravnomočna.

16. člen
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov in njihovo odgovornost za kršitve ugotavlja in 
ukrepe izreka predavateljski zbor. 

v. nagrade in priznanja študentoM za raziskovalno ali 
uMetniško delo

17. člen
Za izvirna raziskovalna dela in za zelo kakovostna in visoko ocenjena diplomska dela lahko podeljuje šola 
dodiplomskim študentom posebne nagrade in priznanja.
O podelitvi nagrad in priznanj odloča predavateljski zbor ali ravnatelj višje strokovne šole.
Nagrade in priznanja se študentom podeljujejo praviloma na posebni svečanosti.
Podatki o nagrajencih in njihovih delih se objavljajo javno.

vi. veljavnost statuta

18. člen
Statut študentov stopi v veljavo osmi dan po sprejemu na svetu zavoda.

Ravnateljica Višje strokovne šole:
mag. Blanka Vombergar

Direktorica Izobraževalnega centra Piramida: 
Marina Veselič, prof.
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Na podlagi 45. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 86/2004 in 100/2013) je 
študentski svet Višje strokovne šole IC Piramida Maribor 10. februarja 2020 na svoji redni seji sprejel

PRAVILA
o sestavi in delovanju študentskega sveta višje strokovne šole ic piraMida Maribor

1. člen
Študentski svet Višje strokovne šole IC Piramida Maribor (v nadaljevanju VSŠ) je organ študentov, preko 
katerega študenti skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju, ustanovitvenim aktom zavoda 
IC Piramida Maribor in s temi pravili samostojno in avtonomno urejajo svoje delovanje. 

Študenti s temi pravili skrbijo za svoje interese na VSŠ, pa tudi za druge dejavnosti (npr. interesne deja-
vnosti) ter spodbujajo skladno medsebojno delovanje, komunikacijo, ustvarjalnost, pa tudi druge interese.

2. člen
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika rednega in izrednega študija. 
Sestavljen je iz 5 članov (3 študentje iz prvega in 2 študenta iz drugega letnika), ki se izvolijo na tajnih 
volitvah. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika. 
Mandat študentskega sveta je eno leto od konstituiranja študentskega sveta.

3. člen
Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice 
in dolžnost študentov, mnenje o kandidatih za ravnatelja VSŠ in o kandidatih za vnovično imenovanje v 
naziv predavatelja višje šole ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju 
s skupnostjo študentov.

4. člen
Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent VSŠ, ki ima na dan glasovanja status študenta. 
Volilni imenik pripravi referat za študijske in študentske zadeve (v nadaljevanju RŠŠ). 

5. člen
Volitve so veljavne, če se volitev udeleži več kot 50 % volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo 
največje število glasov. Če kandidati dobijo isto število glasov, o izbranem kandidatu odloči žreb. Žrebanje 
izvede volilna komisija, ki določi način žrebanja in ugotovi izid. V kolikor se volitev ne udeleži zadostno 
število volilnih upravičencev, se volitve ponovijo. V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo 
večino glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.

6. člen
Volitve se razpišejo praviloma v prvi polovici študijskega leta.

7. člen
V sklepu o razpisu volitev, ki ga izda predsednik študentskega sveta, se določi točen datum razpisa volitev, 
dan glasovanja, rok za izvedbo volitev, rok za vlaganje kandidatur in druge zadeve v zvezi s kandidiranjem 
in potekom volitev.
Določi se volilna komisija – predsednik in dva člana ter namestniki predsednika in obeh članov. 
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8. člen
Za člana študentskega sveta letnika lahko kandidira vsak, ki ima na dan volitev status študenta VSŠ.
Kandidata za člana študentskega sveta lahko predlaga tudi vsak študent, ki ima status študenta. V primeru, 
da kandidat ni sam vložil kandidature, mora biti h kandidaturi priloženo soglasje h kandidaturi. 

9. člen
Najmanj 8 dni pred glasovanjem volilna komisija pripravi seznam kandidatov in jih objavi. Vrstni red 
kandidatov se določi po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. 

10. člen
Glasovanje poteka tajno v prostorih šole.

11. člen
Glasovnica vsebuje zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po abecednem seznamu in navodilo 
o načinu glasovanja. 

12. člen
Glasovanje poteka v času pedagoških aktivnosti študentov. 

13. člen
Študent glasuje osebno. Ob prevzemu glasovnice mora predložiti študentsko izkaznico, indeks ali osebno 
izkaznico oz. drug osebni dokument, s katerim se ugotovi istovetnost.

14. člen
O poteku glasovanja se napiše zapisnik, ki vsebuje naslednje podatke: število volilnih upravičencev, koliko 
volivcev je glasovalo, koliko je skupno število glasovnic, koliko glasovnic je ostalo neuporabljenih, koliko 
glasovnic je neveljavnih in koliko glasovnic je veljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati. 
Zapisnik podpišejo predsednik (namestnik predsednika) in člana volilne komisije.

15. člen
Volilna komisija ugotovi izide volitev in sestavi poročilo o izvoljenih kandidatih in ga javno objavi na 
oglasni deski šole.
Poročilo pošlje ravnatelju VSŠ, ta pa predsedniku sveta zavoda. 

16. člen
Na enak način potekajo volitve študentov za predstavnike študentov v svet zavoda. Mandat za svet zavoda 
določa ustanovitveni akt zavoda IC Piramida Maribor.

17. člen
O sestankih študentskega sveta se vodi evidenca prisotnosti in zapisnik.

Zapisnik mora vsebovati:
•  seznam prisotnih,
•  dnevni red,
•  predloge v razpravi,
•  izide glasovanja o posameznih zadevah,
•  sklepe, ki so bili predlagani in sprejeti,
•  morebitne priloge.

Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsedujoči. 
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18. člen
Sestanki študentskega sveta so javni.
Na sestankih se obravnavajo teme, ki so bile podane na dnevni red.
Na sestankih lahko razpravljajo tudi nečlani sveta.
Seja študentskega sveta je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. 

19. člen
Svet svoje odločitve sprejme z večino navzočih članov. Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, 
o katerem se odloča. 

20. člen
Ta pravila potrdi svet zavoda in začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na svetu zavoda. 

Predsednik študentskega sveta:
Nejc Krabonja

Predsednik sveta zavoda: 
Stanko Vorih

Svet zavoda je pravila potrdil 21. februarja 2020.
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Na podlagi Statuta študentov Izobraževalnega centra Piramida Maribor Višje strokovne šole (sprejet na 
svetu zavoda 30. 9. 2008), je ravnateljica IC Piramida Maribor, Višje strokovne šole, Park mladih 3, 2000 
Maribor, dne 5. 4. 2012 sprejela

PRAVILA O VEDENJU ŠTUDENTOV, PREDAVATELJEV IN 
SPREMLJEVALCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH IN DRUGIH 

IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTIH
1. člen

Kadar šola organizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko izobraževalne interesne dejavnosti, je dolžna 
zagotoviti varnost vseh udeležencev. Šola je dolžna študente seznaniti s pravili vedenja na teh organiziranih 
dejavnostih.

2. člen
S temi pravili se podrobneje opredeljujejo pravice in dolžnosti študentov, predavateljev in spremljevalcev 
na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih ter načini ukrepanja ob kršitvah.

3. člen
Pravice študenta so:

• da se udeležuje strokovnih ekskurzij in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih,
• da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena 

varnost,
• da predavatelji in spremljevalci spoštujejo njegovo osebnost in dostojanstvo,
• da pri izvajanju strokovnih ekskurzij in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih pridobiva 

kakovostne informacije, ki razširijo njegovo znanje in
• da sme konstruktivno sodelovati pri oblikovanju vsebine strokovnih ekskurzij in drugih izobraževalnih 

interesnih dejavnostih.

4. člen
Pravice predavatelja in spremljevalca so:

• da mu je na strokovnih ekskurzijah in drugih izobraževalnih interesnih dejavnostih zagotovljena 
varnost,

• da konstruktivno sodeluje z ravnateljem, organizatorjem interesnih dejavnosti in vodjo strokovne 
ekskurzije (ali druge oblike izobraževalnih interesnih dejavnosti) pri oblikovanju vsebine, načrtovanju 
in pripravi posameznih dejavnosti in pri analiziranju uspešnosti ob zaključku izvedbe dejavnosti),

• pravica, da predavatelji, spremljevalci in študentje spoštujejo njegovo osebnost, dostojanstvo.

5. člen
Dolžnosti študenta so:

• spoštovanje vseh ljudi in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
• spoštovanje pravic drugih študentov, predavateljev in spremljevalcev,
• sodelovanje pri pripravi posameznih vsebin (v skladu z dogovori z vodji posameznih dejavnosti, pre-

davatelji ali spremljevalci) pred odhodom na ekskurzijo (ali drugo obliko izobraževalne dejavnosti), 
med njo in pri oblikovanju zaključnega poročila ter analiziranju uspešnosti izvedbe,

• da ves čas trajanja strokovne ekskurzije in/ali drugih izobraževalnih interesnih dejavnosti upošteva 
navodila predavateljev in spremljevalcev,

• da brez dovoljenja zanj odgovornega spremljevalca ne zapusti skupine,
• da skrbi za lastno zdravje in varnost in ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih 

študentov, predavateljev in spremljevalcev ter drugih ljudi,
• da skrbi za ohranjanje ugleda šole,
• da na ekskurziji ali drugi izobraževalni interesni dejavnost ni pod vplivom nedovoljenih substanc, 

pazi na inventar in čistočo v prevoznih sredstvih (avto, kombibus, avtobus, vlak, letalo, ladja, …), 
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restavracijah, hotelih, domovih in drugih prenočiščih,
• da se zaveda disciplinske odgovornosti v skladu s statutom študentov, temi pravili, pravili organizacij, 

kjer je na ogledih ali se izvaja interesna dejavnost in 
• da upošteva hišni red prenočišč.

6. člen
Dolžnosti predavatelja in spremljevalca:

• v skladu z letnim izvedbenim načrtom predmeta in urnikom vsebinsko pripravi vse potrebno za 
izvedbo strokovne ekskurzije ali druge oblike izobraževalne interesne dejavnosti,

• organizira oz. soorganizira strokovno ekskurzijo ali drugo obliko izobraževalne interesne dejavnosti 
v skladu z zastavljenimi cilji,

• izvede oz. sodeluje pri izvedbi strokovne ekskurzije ali druge oblike izobraževalne interesne de-
javnosti ter analizira uspešnost in oblikuje zaključno poročilo oz. sodeluje z vodjo dejavnosti ali z 
ravnateljem pri tem in,

• v primeru kršitev ukrepa v skladu z določili tega pravilnika.

7. člen
Ukrepanje ob kršitvah:
V primeru, ko študent ne spoštuje ali ne upošteva navedene dolžnosti, je šola dolžna ukrepati v skladu s 
Statutom študentov (v skladu z IV. delom Statuta študentov - Disciplinska odgovornost študentov).

8. člen
Uveljavitev pravil: Ta pravila začnejo veljati 1. 6. 2012

Ravnateljica VSŠ: 
Dr. Blanka Vombergar



87

oktober 2020

1 Č
2 P
3 S
4 N
5 P
6 T
7 S
8 Č
9 P

10 S
11 N
12 P
13 T
14 S
15 Č
16 P
17 S
18 N
19 P
20 T
21 S
22 Č
23 P
24 S
25 N
26 P
27 T
28 S
29 Č
30 P
31 S Dan reformacije
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noveMber 2020

1 N Dan spomina na mrtve
2 P
3 T
4 S
5 Č
6 P
7 S
8 N
9 P

10 T
11 S
12 Č
13 P
14 S
15 N
16 P
17 T
18 S
19 Č
20 P
21 S
22 N
23 P Dan Rudolfa Maistra
24 T
25 S
26 Č
27 P
28 S
29 N
30 P
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deceMber 2020

1 T
2 S
3 Č
4 P
5 S
6 N
7 P
8 T
9 S

10 Č
11 P
12 S
13 N
14 P
15 T
16 S
17 Č
18 P
19 S
20 N
21 P
22 T
23 S
24 Č
25 P Božič
26 S Dan samostojnosti in enotnosti
27 N
28 P
29 T
30 S
31 Č
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januar 2021

1 P Novo leto
2 S Novo leto
3 N
4 P
5 T
6 S
7 Č
8 P
9 S

10 N
11 P
12 T
13 S
14 Č
15 P
16 S
17 N
18 P
19 T
20 S
21 Č
22 P
23 S
24 N
25 P
26 T
27 S
28 Č
29 P
30 S  
31 N
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februar 2021

1 P
2 T
3 S
4 Č
5 P
6 S
7 N
8 P Kulturni dan
9 T

10 S
11 Č
12 P
13 S
14 N
15 P
16 T
17 S
18 Č
19 P
20 S
21 N
22 P
23 T
24 S
25 Č
26 P
27 S
28 N
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Marec 2021

1 P
2 T
3 S
4 Č
5 P
6 S
7 N
8 P
9 T

10 S
11 Č
12 P
13 S
14 N
15 P
16 T
17 S
18 Č
19 P
20 S
21 N
22 P
23 T
24 S
25 Č
26 P
27 S
28 N
29 P
30 T
31 S
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april 2021

1 Č
2 P
3 S
4 N Velika noč
5 P Velikonočni ponedeljek
6 T
7 S
8 Č
9 P

10 S
11 N
12 P
13 T
14 S
15 Č
16 P
17 S
18 N
19 P
20 T
21 S
22 Č
23 P
24 S
25 N
26 P
27 T Dan upora proti okupatorju
28 S
29 Č
30 P
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Maj 2021

1 S Praznik dela
2 N Praznik dela
3 P
4 T
5 S
6 Č
7 P
8 S
9 N

10 P
11 T
12 S
13 Č
14 P
15 S
16 N
17 P
18 T
19 S
20 Č
21 P
22 S
23 N
24 P
25 T
26 S
27 Č
28 P
29 S
30 N
31 P
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junij 2021

1 T
2 S
3 Č
4 P
5 S
6 N
7 P
8 T
9 S

10 Č
11 P
12 S
13 N
14 P
15 T
16 S
17 Č
18 P
19 S
20 N
21 P
22 T
23 S
24 Č
25 P Dan državnosti
26 S
27 N
28 P
29 T
30 S
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julij 2021

1 Č
2 P
3 S
4 N
5 P
6 T
7 S
8 Č
9 P

10 S
11 N
12 P
13 T
14 S
15 Č
16 P
17 S
18 N
19 P
20 T
21 S
22 Č
23 P
24 S
25 N
26 P
27 T
28 S
29 Č
30 P
31 S
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avgust 2021

1 N
2 P
3 T
4 S
5 Č
6 P
7 S
8 N
9 P

10 T
11 S
12 Č
13 P
14 S
15 N Marijino vnebozetje
16 P
17 T Združitev Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
18 S
19 Č
20 P
21 S
22 N
23 P
24 T
25 S
26 Č
27 P
28 S
29 N
30 P
31 T
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septeMber 2021

1 S
2 Č
3 P
4 S
5 N
6 P
7 T
8 S
9 Č

10 P
11 S
12 N
13 P
14 T
15 S Vrnitev Primorske k matični domovini
16 Č
17 P
18 S
19 N
20 P
21 T
22 S
23 Č
24 P
25 S
26 N
27 P
28 T
29 S
30 Č
31 P
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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BELEŽKE
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NEKAJ KORISTNIH INFOMACIJ

Knjižnice v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10,  02 250 74 00
Mariborska knjižnica Rotovž, Rotovški trg 2,  02 235 21 02

Štipendije ali posojila za študij
Informacije o kadrovskih in republiških štipendijah so na voljo na zavodu RS za 
zaposlovanje in na njegovih območnih enotah ter centru za socialno delo. Veliko o 
štipendijah najdete na spletnem naslovu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve -  
http:// www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

drzavne_stipendije/
 Za študijska posojila se pozanimajte na bankah. 

Bivanje med študijem
Študentje višjih strokovnih šol imajo možnost bivanja v dijaških domovih.

Dijaški dom Maribor, Gosposvetska cesta 89, Maribor,  02 2335 06 50
Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24 a, Maribor,  02 300 46 66
Dijaški dom Tezno, Zolajeva ulica 13, Maribor,  02 460 54 00

Subvencioniranje prehrane študentov 
Več informacij o študentski prehrani dobite na Študentski organizaciji
Univerze Maribor, ki so objavljene tudi na internetni strani www.soum.si

Študentska organizacija 
Študentska organizacija Univerze Maribor, 
Gosposvetska cesta 83, Maribor,  02 228 56 00

Študentska kultura
Za kulturno udejstvovanje študentov skrbi v Mariboru 
kulturno-umetniško društvo Študent
KUD Študent, Tyrševa ulica 23, Maribor,  02 251 59 27

Splošno zdravstveno varstvo študentov
Zdravstveni dom Maribor, Dispanzer za zdravstveno varstvo študentov,  
Pri parku 5, Maribor,  02 235 66 43 
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seznaM okrajšav

pedagoški proces
P – predavanja
SV – seminarske vaje
LV – laboratorijske vaje 
LV I, II, III, IV - laboratorijske vaje za skupino I, II, III ali IV

učilnice
VP – velika predavalnica (pritličje)
KDU – klet, demonstracijska učilnica
K/1 – učilnica 1 klet
K/2 – kemijski laboratorij 2 klet
P/1 do P/9 – učilnice pritličje od 1 do 9
P/1 in P/2 – računalniški učilnici, pritličje
P/3 in P/4 – specialni učilnici za tehnologijo žit z laboratorijem za kakovost žit
P/6 – kemijski laboratorij pritličje
I/1 do I/9 – učilnice I. nadstropje od 1 do 9
I/6 in I/7 – laboratoriji za biologijo in mikrobiologijo
II/1 do II/9 – učilnice II. nadstropje od 1 do 9
II/7 – specialna učilnica z laboratorijem za tehnologijo

PredmeTi živilsTvo in Prehrana

1. LETNIK
PSV – poslovno sporazumevanje in vodenje
EMP – ekonomika in management podjetij
STJ – A, N – strokovna terminologija v tujem jeziku - angleščina, nemščina
SIS – strokovna informatika in statistične metode vrednotenja
TRB – trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije
ŽMB – živilska mikrobiologija in biotehnologija
TPE – tehnološki procesi z VPD, embalaža in logistika
PRZ – prehrana in zdravje
ŽAŽ – živilska kemija z analizo živil

2. .LETNIK
ZKN – zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor
TME – tehnologija mesa
TML – tehnologija mleka
TPŽ – tehnologija predelave žit
TRŽ – tehnologija rastlinskih živil
PRD – prehrana in dietetika
TOP – tehnologija in organizacija prehranskih obratov
PGK – prehrana z gastronomijo in kulinariko
TVI – tehnologija vina
TŽP – trženje v živilstvu in prehrani
PI I in PI II – praktično izobraževanje I v 1. letniku in II v 2. letniku
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