
 

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 109/12 in 85/14) in 
Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) 
Erudio na 2. redni seji, dne 16.02.2011, sprejel Pravilnik o disciplinski odgovornosti 
študentov. Direktor zavoda je na podlagi soglasja Upravnega odbora VPŠ Erudio dne 30. 7. 
2016 sprejel naslednje spremembe pravilnika (v prečiščeni različici).  
 
 

 

PRAVILNIK  
O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 

(prečiščena različica) 
 

 

1. člen 
Pravilnik ureja disciplinsko odgovornost študentov za kršitev dolžnosti in notranjih pravil VPŠ 
Erudio ter neizpolnjevanje predpisanih obveznosti. Pravilnik določa tudi organe ter postopek 
za ugotavljanje odgovornosti, disciplinske ukrepe in način izvrševanja ukrepov. 

 

2. člen 
Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitev dolžnosti ter pravil in neizpolnjevanje 
obveznosti po Statutu VPŠ Erudio, pravilnikih VPŠ Erudio in drugih notranjih aktih ter po 
študijskem programu. Študenti so odgovorni tudi za namerno ali iz velike malomarnosti 
povzročeno materialno škodo znotraj VPŠ Erudio in njeni neposredni okolici. 
 

 

3. člen 
Kršitve so lahko hujše ali lažje narave. 
 

 

4. člen 
Hujše kršitve so: 

1. neizpolnjevanje dolžnosti (težjega značaja), ki so opredeljene s statutom in pravilniki 
VPŠ Erudio; 

2. dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja in se preganjajo po uradni dolžnosti;  
3. hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih VPŠ Erudio in prostorih ali kraju, kjer se 

izvaja praksa; 
4. hujše kršitve, ki so opredeljene kot take v internih aktih organizacij, kjer se izvaja 

praksa;  
5. dajanje lažnih podatkov, da bi pridobil neupravičeno korist zase ali za koga drugega; 
6. hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici;  
7. povzročanje materialne škode na šoli ali na delovni praksi, in sicer naklepno ali iz 

velike malomarnosti;  
8. ponarejanje uradnih listin;  
9. dejanja ali opustitve, ki bi lahko povzročile nevarnost za življenje in zdravje študentov, 

učiteljev, drugih delavcev šole ali zaposlenih, kjer študent opravlja prakso;  
10. večkratna (najmanj trikratna) ponovitev lažjih kršitev dolžnosti;  
11. prihajanje na šolo pod vplivom alkohola ali mamil oziroma uživanje alkohola ali 

mamil, kajenje v prostorih šole ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški proces in 
praksa;  

12. poskus prevare in prevara pri preverjanju znanja ali kršenje izpitnega reda (težjega 
značaja); 

13. javno nastopanje proti šoli ali drugo vedenje, ki škoduje ugledu VPŠ Erudio (težjega 
značaja);  

14. žaljenje ali diskreditiranje pedagogov in drugih delavcev VPŠ Erudio v vseh oblikah 
komuniciranja (ustno, pisno, elektronsko itd.);  

15. ponarejanje podpisov in druge oblike lažnega identificiranja oziroma posegov v 
osebne podatke ali učiteljev ali visokošolskih sodelavcev. 

 
 



 

5. člen 
Lažje kršitve so: 

1. neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu VPŠ Erudio; 
2. neprimeren odnos do študentov, pedagogov, mentorjev in drugih delavcev VPŠ 

Erudio; 
3. neprimeren odnos do mentorjev in zaposlenih v organizaciji, kjer je študent na praksi;  
4. dejanja, s katerimi se posega v pravice drugih študentov VPŠ Erudio; 
5. katerakoli izmed kršitev, ki je sicer opredeljena kot hujša, če je lažjega značaja ali če 

znaki dejanja in/ali posledice kršitve kažejo na njen lažji značaj.  
 

 

6. člen 
Študent, ki pri pisnem izpitu uporablja nedovoljene pripomočke ali prepisuje oziroma se 
pogovarja z drugimi študenti ali kakorkoli moti izvajanje izpita, krši izpitni red. 
 
Študent krši izpitni red (prevara pri preverjanju znanja), če med potekom pisnega ali ustnega 
izpita nedovoljeno sodeluje z drugimi navzočimi študenti ali če pri reševanju oziroma pisanju 
izpitne naloge uporablja nedovoljene pripomočke. Nosilec ali izvajalec predmeta opredeli, 
kateri pripomoček šteje kot nedovoljen. 
 
Študent, ki opravlja ali poskusi opravljati izpit namesto prijavljenega študenta, in študent, 
namesto katerega opravi ali poskusi opravljati izpit kdo drug, s tem kršita izpitni red. 
 
Študent e-študija, ki krši pravila, ki so določena za izvajanje izpita na e-študiju (dovoljeni 
pripomočki, uporaba kamere, posnetek prostora, v katerem se snema ipd.), s tem krši izpitni 
red.  
 
Ukrep za vse, v tem členu opredeljene prevare pri preverjanju znanja je takojšen.   

 Pri klasični obliki preverjanja znanja: študent ne sme nadaljevati izpita, njegov izdelek 
pa se oceni z negativno oceno (nzd 1). Ukrep izvrši nadzorni pedagog.  

 Pri e-obliki preverjanja znanja: referat preveri posnetek izpita in ugotovi kršitev 
izpitnega reda. Študentov izdelek se oceni z oceno nzd (1). Ukrep izvrši referat, s 
tem, da študenta obvesti o kršitvi in mu na osnovi teže kršitve določi tudi sankcijo 
(poleg negativne ocene).  

 
Prevare pri izpitih se nadalje sankcionira s seštevanjem prekrškov: 
 

 prva prevara: prepoved opravljanja izpita iz predmeta, pri katerem je bila prevara 
odkrita, v naslednjih šestih mesecih;  

 druga prevara: prepoved opravljanja vseh izpitov v naslednjih devetih mesecih; 

 tretja prevara: prepoved opravljanja izpita iz kateregakoli predmeta v naslednjih 12 
mesecih. 

 
Ukrep v pisni obliki izreče disciplinski organ prve stopnje. 

 

7. člen 
Seminarska, diplomska ali magistrska naloga, pri kateri se ugotovi, da so večji deli besedila 
(odstavki ali več) prepisani iz vira, ki v nalogi ni naveden v skladu s pravili, se šteje za 
plagiat. Oddaja take naloge je hujša kršitev delovnih dolžnosti študentov in se lahko 
sankcionira s sankcijami, ki so določene za hujše kršitve.  
 
 
Naloga, ki je plagiat, se zavrne v celoti, kar pomeni, da mora študent mora izdelati novo 
nalogo z drugo temo, ki jo določi nosilec/izvajalec predmeta. 
  
Disciplinski postopek poteka na podlagi prijave prekrška. 

 



 

8. člen 
Hujše kršitve, ki se nanašajo na uporabo Erudio Online portala (EOP) so:  

1. omogočanje dostopa do EOP z lastnim uporabniškim imenom in geslom tretjim 
osebam; 

2. distribuiranje vsebin, objavljenih na EOP, tretjim osebam,  
3. druge oblike kršitev avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravic intelektualne 

lastnine iz naslova vsebin, objavljenih na EOP. 
 

Hujše kršitve, ki se nanašajo na uporabo Erudio Online portala (EOP), se sankcionirajo tako, 
da: 

 se ob prvi kršitvi izreče opomin in 4-mesečna prepoved dostopa do EOP in 
opravljanja vseh študijskih obveznosti; 

 se ob drugi kršitvi prekine razmerje, skladno s Splošnimi pogoji izobraževanja na 
VPŠ Erudio. 

 
 
9. člen 

O disciplinski odgovornosti študentov odločajo in izrekajo ukrepe disciplinski organi: 
 

 na prvi stopnji: dekan VPŠ Erudio, 

 na drugi stopnji: disciplinska komisija VPŠ Erudio. 
 
10. člen 

Disciplinska komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje direktor VPŠ Erudio za 

obdobje 5 let. Člani disciplinske komisije so lahko člani akademskega zbora VPŠ Erudio in 

zaposleni oziroma sodelavci v strokovnih službah VPŠ Erudio.    

 

Disciplinska komisija veljavno odloča na sejah ali na dopisnih sejah, če sta na seji prisotna 

vsaj dva člana. Komisija odloča z navadno večino, v primeru izenačenih glasov pa prevlada 

glas predsednika komisije. Če je predsednik komisije odsoten, ga člana komisije naknadno 

pozoveta, da v določenem roku poda svoj glas oziroma mnenje.   

 

Mandat predsednika ali člana disciplinske komisije preneha: 

 na osnovi prošnje člana, 

 na osnovi sklepa direktorja VPŠ Erudio, 

 v primeru prenehanja sodelovanja z VPŠ Erudio; 

 v primeru objektivnih okoliščin, ki članu komisije onemogočajo nadaljne sodelovanje v 

komisiji (nezdružljivost funkcij ipd.). 

 

11. člen 
Disciplinski organi lahko k sodelovanju za razrešitev posameznih vprašanj povabijo 
strokovnjake različnih strok. 

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

 

12. člen 
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko da dekan, pedagog, ki je odkril kršitev, 
referat, delavci šole ali študenti (posameznik ali skupina). 
 
Predlagatelj mora pobudo pisno utemeljiti. 

 

13. člen 
Dekan šole v sedmih dneh od vložene pobude s sklepom odloči, ali bo uvedel disciplinski 
postopek. Zoper ta sklep dekana ni pritožbe. 



 

14. člen 
Pobuda za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati: 

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

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

 
V predlogu za uvedbo disciplinskega postopka se lahko zahteva tudi ugotavljanje nastale 
materialne škode. 

 

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

 
16. člen 

O uvedbi disciplinskega postopka zoper študenta na podlagi anonimne pobude odloči dekan 
s sklepom. 
 

17. člen 
Študentu, zoper katerega je uveden disciplinski postopek, je treba najmanj tri dni pred 
začetkom disciplinske obravnave vročiti pisni sklep o uvedbi disciplinskega postopka in 
vabilo na disciplinsko obravnavo. 
 
Sklep se vroči tako, da se ga pošlje študentu v elektronski poštni predal in po navadni pošti. 
Za dajtum prejema se šteje datum, ko je bila poslana e-pošta, ki je vsebovala sklep.  

 

18. člen 
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. 

19. člen 
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. 

 
Disciplinski organ po obravnavi ustno razglasi svojo odločitev v obliki odločbe.  
Odločba v pisni obliki (v e-različici in v navadni različici) mora biti izdana v roku 10 dni od 
zadnjega dneva obravnave. 

 

20. člen 
Disciplinski organ sprejme sklep o ustavitvi postopka, če ugotovi: 
 

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

 

21. člen 
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se lahko študentom izrečejo naslednji 
ukrepi: 

 ustni ali pisni opomin, 

 prepoved opravljanja izpita za določeno dobo (po presoji disciplinskega organa), 

 izključitev iz VPŠ Erudio za eno študijsko leto, 



 

 trajna izključitev iz VPŠ Erudio; 
oziroma ukrepi, ki so določeni za posamezno kršitev v drugih delih tega pravilnika.  
 

 

22. člen 
Izključitev iz VPŠ Erudio se lahko izreče za hujše kršitve iz 4. člena tega pravilnika ali 
ponavljajoče se hujše kršitve iz navedenega člena. 



 

23. člen 
Ob izreku ukrepa se lahko ugotovi tudi povzročena materialna škoda in odloči o načinu in 
roku povrnitve te škode. 
 

 

24. člen 
Zoper odločitev disciplinskega organa prve stopnje je možna pritožba na drugostopenjski 
organ, to je Senat VPŠ Erudio, in sicer v 15-ih dneh od vročitve odločbe v pisni obliki, šteto 
do dneva, ko je bila odločba poslana v elektronski predal študenta. 
 

 

25. člen 
Senat VPŠ Erudio 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 je javen. 

 

26. člen 
Študent ima v disciplinskem postopku pravico do zagovornika. 
 

 

27. člen 
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 6. 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. 
 
Prevara pri diplomski nalogi ne zastara. 
 

 

28. člen 
Odločba disciplinskega organa I. stopnje postane dokončna 16. dan po vročitvi v e-poštni 
predal. 
 
Odločba disciplinskega organa II. stopnje postane dokončna naslednji dan po vročitvi v e-
pošni predal. 
 
Vsi ukrepi, ki se nanašajo na disciplinsko kršitev, razen ukrep po 15. členu tega pravilnika, 
se izvajajo po dokončnosti odločbe. 
 

 

29. člen 
Študentu, ki je s pravnomočno odločbo izključen s šole, se vroči odločba. Kopija odločbe 
mora biti na ogled na oglasni deski VPŠ Erudio. 
 
 

 

Ljubljana, julij 2016  
Direktor VPŠ Erudio 

Dimitrij Miklič 
 
 
 

 


