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Na podlagi Statuta ERUDIO Visokošolskega središča je Senat ERUDIO Visokošolskega središča na 1. 
dopisni seji dne, 15. 02. 2019, sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Pravilnik ureja disciplinsko odgovornost študentov ERUDIO Visokošolskega središča za kršitev 
dolžnosti in neizpolnjevanje predpisanih obveznosti, določa organe šole ter postopek za 
ugotavljanje odgovornosti, disciplinske ukrepe in način izvrševanja ter pravna sredstva. 

 

2. člen 
 

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

 

II. DISCIPLINSKA ODGOVORSNOST ŠTUDENTOV 
 

3. člen 
 

(1) Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, določenih v predpisih in 
aktih ERUDIO Visokošolskega središča ali ne upošteva sklepov, sprejetih na ERUDIO 
Visokošolskem središču, oziroma tistega, kar je odločila pooblaščena oseba, krši študijsko 
obveznost.  
 

(2) Kazenska odgovornost ne izključuje disciplinske odgovornosti, če pomeni to dejanje tudi kršitev 
študijskih dolžnosti oziroma obveznosti. 
 

(3) Kršitve študijskih obveznosti določajo zakon, statut, pravila, ta pravilnik in drugi splošni akti 
ERUDIO Visokošolskega središča. 

 
4. člen 

 
(1) Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti so lahko lažje ali hujše. 

 
(2) Lažje kršitve so: 

 
1. neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu ERUDIO Visokošolskega središča (v 

nadaljevanju ERUDIO VS); 
2. neprimeren odnos do študentov, predavateljev, mentorjev in drugih delavcev šole (v 

vseh oblikah komuniciranja (ustno, pisno, elektronsko itd.)); 
3. neprimeren odnos do mentorjev in zaposlenih v organizaciji, kjer je študent na praksi; 
4. dejanja, s katerimi se študent krši ugled študenta; 
5. oviranje drugih študentov med izobraževalnem procesu in/ali drugem delu na šoli. 

 
(3) Hujše kršitve so: 

 
1. neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene s Statutom; 
2. dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti; 
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3. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih ERUDIO VS in prostorih ali na kraju, kjer 
se izvaja pedagoški proces ali študijska praksa (npr. vandalizem, nedostojno, nasilno 
in/ali drzno vedenje, uporaba nevarnih predmetov, ipd.); 

4. dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil sebe ali koga 
drugega; 

5. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici in 
prostorih ali kraju, kjer se izvaja praksa; 

6. hujše kršitve, ki so opredeljene kot take v internih aktih organizacij, kjer se izvaja praksa; 
7. poškodovanje premoženja ERUDIO VS ali v organizaciji, kjer se opravlja delovna 

praksa, povzročeno naklepno ali iz velike malomarnosti; 
8. ponarejanje uradnih listin, ponarejanje podpisov in druge oblike lažnega identificiranja 

oziroma posegov v osebne podatke visokošolskih predavateljev ali visokošolskih 
sodelavcev; 

9. vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje 
študentov, učiteljev in drugih delavcev ERUDIO VS ali zaposlenih v organizaciji, kjer 
študent opravlja študijsko prakso; 

10. trikratna ponovitev lažjih kršitev in neizpolnjevanja obveznosti; 
11. prihajanje na ERUDIO VS pod vplivom alkohola ali mamil oziroma uživanje alkohola ali 

mamil, kajenje v prostorih šole ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški proces in študijska 
praksa, ter uživanje alkohola ali mamil in/ali kajenje v času opravljanja izpita; 

12. prinašanje ali posedovanje nevarnih predmetov ali sredstev v prostorih šole ali na kraju, 
kjer se izvaja praktično izobraževanje;  

13. prevara pri preverjanju znanja (npr. neupoštevanje navodil pri opravljanju izpita, 
sodelovanje z drugimi osebami na nedovoljen način med potekom preverjanja znanja, 
uporaba nedovoljenih pripomočkov, prepisovanje od drugih udeležencev, 
onemogočanje predavatelju, njegovemu namestniku ali odgovorni osebi stalen nadzor 
nad študentom v času opravljanja izpita ipd.) ali kršenje študijskega reda in navodil v 
izpitni učilnici; 

14. nepooblaščeno pridobivanje izpitnih testov in drugih gradiv, namenjenih preverjanju 
znanja; 

15. neupoštevanje navodil Referata za študijske zadeve, kar ima škodljive posledice za 
ERUDIO VS; 

16. plagiatorstvo,  
17. izraba vsebin na ERUDIO spletnem portalu (v nadaljevanju: ESP) za druge namene kot 

za lasten študij (kot npr. omogočanje dostopa do EOP z lastnim uporabniškim imenom 
in geslom tretjim osebam; distribuiranje vsebin, objavljenih na ESP, tretjim osebam in 
druge oblike kršitev avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne lastnine 
iz naslova vsebin, objavljenih na ESP); 

18. neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene z Zakonom o visokem šolstvu; 
19. javno nastopanje proti šoli ali drugo vedenje, ki škoduje ugledu šole. 

 
5. člen 

 
(1) Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izreče naslednje 

disciplinske ukrepe ali sankcije: 
1. opomin, 
2. ukor, 
3. prepoved opravljanja določenih študijskih obveznosti, 
4. začasna izključitev, 
5. dokončna izključitev. 

 
(2) Opomin je lahko ustni in/ali pisni. Izreče ga predavatelj oziroma zaposleni v izobraževalni 

ustanovi v primeru študentove lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa 
se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen 
disciplinskega ukrepa. 

 
(3) Ukrepi iz 2. do 5. točke prvega odstavka tega člena se izrečejo za težje kršitve in poskuse težjih 

kršitev in če se ugotovi, da je bil študentu opomin za lažje kršitve že izdan. 
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(4) Ukor izreče disciplinski organ prve stopnje in je sestavljen iz opomina in kazni (npr. odvzem 
možnosti nadaljevanja opravljanja izpita in podana negativna ocena). 
 

(5) V primeru, da sta bila študentu izdana dva ukora zaradi hujše kršitve po isti točki, ko gre za 1. 
in 2. točko iz 3. odstavka, 4. člena, tega pravilnika, mu disciplinski organ prve stopnje izreče 
prepoved opravljanja določenih študijskih obveznosti (npr. opravljanje izpitov, obiskovanje 
predavanj ipd. v določenem časovnem okviru, ki ne sme biti daljše od 5 mesecev), ali izreče 
začasno izključitev iz izobraževalnega procesa ERUDIO VS, ki sme glede na težo kršitve trajati 
od enega do pet let.  
 

(6) Za hujše kršitve, iz 3. odstavka, 4. člena, pa disciplinski organ prve stopnje že ob prvi kršitvi 
lahko izreče prepoved opravljanja določenih študijskih obveznosti ali začasno izključitev iz 
izobraževalnega procesa ERUDIO VS. 
 

(7) Dokončna izključitev z ERUDIO VS se izreče študentu za težje kršitve dolžnosti in 
neizpolnjevanje obveznosti, če mu je bil že izrečen ukrep začasne izključitve z ERUDIO VS. 

 
(8) Vse seminarske, raziskovalne in druge naloge, eseji in vsa zaključna dela (v nadaljevanju: 

naloga), ki jih pripravlja študent v okviru študija, pri kateri se ugotovi, da so večji deli teksta 
(odstavki ali več) prepisani iz vira, ki v nalogi ni naveden v skladu s pravili (četudi je vir 
študentovo lastno, že objavljeno delo), se šteje za plagiat. Naloga, ki je plagiat, se zavrne v 
celoti, kar pomeni, da mora študent izdelati novo nalogo z drugo temo, ki jo določi nosilec oz. 
izvajalec predmeta. 
 

(9) Ob izreku ukrepa se lahko ugotovi tudi povzročena materialna škoda in odloči o načinu in roku 
povrnitve te škode.  

6. člen 
 

(1) O disciplinski odgovornosti študentov odločajo in izrekajo ukrepe naslednji organi šole: 

- dekan  – 1. stopnja, 
- Senat ERUDIO VS – 2. stopnja. 

 
7. člen 

 
(1) Disciplinski organi šole lahko k sodelovanju za razrešitev posameznih vprašanj povabijo 

strokovnjake različnih strok. 

 
8. člen 

 
(1) Disciplinskim organom šole nudi pomoč pravni zastopnik šole, če ga šola ima. 

 
9. člen 

 
(1) Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko da dekan ali od njega pooblaščeni delavec, 

delavci šole, študentje (posamezniki ali skupina). Pobudo mora predlagatelj pisno utemeljiti. 
 

(2) O uvedbi disciplinskega postopka zoper študenta na podlagi anonimne pobude odloči dekan 
šole s sklepom. 

 
10. člen 

 
(1) Dekan šole v osmih dneh od vložene pobude s sklepom odloči, ali bo uvedel disciplinski 

postopek. Zoper ta sklep dekana ni pritožbe. 
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11. člen 
 

(1) Pobuda za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati: 

- ime in priimek študenta zoper katerega se uvaja disciplinski postopek,  
- letnik, ki ga študent obiskuje, 
- opis ravnanja, 
- dejstva, ki kažejo na to, da je študent storil očitano kršitev ter navedbo dokazil (priče, 

listine …), s katerimi je mogoče ta dejstva dokazati, 
- ime in priimek, letnik in bivališče vlagatelja pobude. 

 
(2) V pobudi za uvedbo disciplinskega postopka se lahko zahteva tudi ugotavljanje nastale 

materialne škode. 
 

15. člen 
 

(1) Študent, ki ga visokošolski predavatelj oz. visokošolski sodelavec zaloti pri hujših kršitvah iz 4. 
člena tega pravilnika, je suspendiran iz študijskega procesa do dokončne odločitve 
disciplinskega organa šole oziroma dokler disciplinski postopek ni v celoti zaključen. O 
suspenzu odloča dekan. 

 
16. člen 

 
(1) Študentu zoper katerega je uveden disciplinski postopek, je treba najmanj tri dni pred začetkom 

disciplinske obravnave vročiti sklep o uvedbi disciplinskega postopka in vabilo na disciplinsko 
obravnavo.  
 

(2) Sklep se vroči tako, da se ga pošlje študentu v elektronski poštni predal in po navadni pošti. Za 
datum prejema se šteje datum, ko je bila poslana e-pošta, ki je vsebovala sklep. 

 
17. člen 

 
(1) Študent zoper katerega je vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, je lahko zaslišan. 

Prav tako se lahko zaslišijo priče. Priče se morajo odzvati vabilu in govoriti resnico. V primeru, 
da se študent ne udeleži zaslišanja, se šteje, da se strinja z izrečenim ukrepom. 
 

(2) O poteku disciplinske obravnave in odločitvi disciplinskega organa se piše zapisnik, ki ga na 
koncu podpišejo dekan, na prvi stopnji oz. predsedujoči seji Senata na drugi stopnji, študent v 
postopku in zapisnikar. 

18. člen 
 

(1) Po končani disciplinski obravnavi disciplinski organ sam oz. s tajnim glasovanjem odloči: 
- da je študent odgovoren za očitano kršitev in mu izreče disciplinski ukrep; 
- da se postopek ustavi. 
 

(2) Disciplinski organ po obravnavi ustno razglasi svojo odločitev v obliki odločbe.  
 
(3) Odločba v pisni obliki (v e-različici in v navadni različici) mora biti izdana v roku deset dni od 

zadnjega dneva obravnave. 

 
19. člen 

 
(1) Disciplinski organ sprejme sklep o ustavitvi postopka, če se ugotovi: 

- da študent ni storil dejanj, ki bi pomenilo kršitev; 
- da v konkretnem primeru ni dokazana njegova odgovornost. 
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20. člen 
 

(1) Zoper odločitev disciplinskega organa prve stopnje je možna pritožba na drugostopenjski 
organ, to je Senat ERUDIO VS, in sicer v osmih dneh od vročitve odločbe v pisni obliki, šteto 
do dneva, ko je bila odločba poslana v elektronski predal študenta. 
 

21. člen 
 

(1) Senat ERUDIO VS obravnava pritožbo zoper izrečeni ukrep, ki jo vloži prizadeti študent ali 
njegov zagovornik in odloči o pritožbi. Dekan kot disciplinski organ prve stopnje se pri odločanju 
o pritožbi izloči. Postopek pred Senatom ERUDIO VS je javen. 
 

(2) Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in lahko študent zoper njo vlaga pravna 
sredstva na pristojnem sodišču. 
 

22. člen 
 

(1) Študent ima v disciplinskem postopku pravico do zagovornika. 
 

23. člen 
 

(1) Uvedba disciplinskega postopka zastara: 
- za lažje kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta v treh mesecih, ko je bila 

kršitev storjena ali se je zvedelo zanjo; 
- za težje kršitve dolžnosti, neizpolnjevanje obveznosti študenta in kršitev iz 5. člena tega 

pravilnika v devetih mesecih po tem, ko je bila kršitev izvršena ali se je izvedelo zanjo; 
- če ima dejanje znake kaznivega dejanja, zastarata uvedba in vodenje postopka istočasno 

kot zastara kazenski pregon. 
 

(2) Prevara pri diplomskem in magistrskem delu nikoli ne zastara. 

 
24. člen 

 
(1) Odločba disciplinskega organa I. stopnje postane dokončna šestnajsti dan po vročitvi, šteto do 

dneva, ko je bila odločba poslana v elektronski predal študenta. 
 

(2) Odločba disciplinskega organa II. stopnje postane dokončna naslednji dan po vročitvi, šteto do 
dneva, ko je bila odločba poslana v elektronski predal študenta. 
 

(3) Vsi ukrepi, ki se nanašajo na disciplinsko kršitev, razen ukrep po 15. členu tega pravilnika, se 
izvajajo po dokončnosti odločbe. 

 
25. člen 

 
(1) Študentu, ki je izključen, se vroči odločba, s katero mu je določena doba prepovedi 

udeleževanja pri pedagoškem in raziskovalnem delu na ERUDIO VS. Kopijo odločbe hrani 
Referat za študijske zadeve. 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 

(1) Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan, ko ga na svoji seji sprejme Senat 
ERUDIO VS. 

27. člen 
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(1) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat ERUDIO VS. Predloge se poda v 
pisni obliki. 

 
 
 
Ljubljana, 15. 02. 2019 

dekan ERUDIO VS 
doc. dr. Matjaž Škabar 


