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Na podlagi 15. člena Statuta Fakultete za tehnologije in sisteme je Senat na svoji 5. seji 
dne, 15. 03. 2007, sprejel Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov, na podlagi česar 
dekan razglaša naslednje prečiščeno besedilo:  

 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV  
 
 
I.  SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  
Pravilnik ureja disciplinsko odgovornost študentov za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje 

predpisanih  obveznosti,  določa  organe  ter  postopek  za  ugotavljanje  odgovornosti, 
disciplinske ukrepe in način izvrševanja.  

2. člen  
Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti po 
statutu fakultete in študijskem programu ter za namerno ali iz velike malomarnosti 
povzročeno materialno škodo znotraj fakultete in njeni neposredni okolici.  

 

II.  KRŠITVE  
 

3. člen  
Kršitve so lahko hujše ali lažje.  

4. člen  
Hujše kršitve so:  

1. neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene s statutom; 
2. dejanja, ki imajo znake kaznivega dejanja in se preganjajo po uradni dolžnosti; 
3. kršitve javnega reda in miru v prostorih fakultete in prostorih ali kraju, kjer se izvaja 

praksa; 
4. kršitve, ki so opredeljene kot hujše v internih aktih organizacij, kjer se izvaja praksa; 
5. dajanje lažnih podatkov, da bi pridobil neupravičeno korist zase ali za koga drugega; 
6. kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici; 
7. povzročanje materialne škode v fakulteti 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 fakultete ali  zaposlenih, kjer študent 
opravlja  
prakso;  

10.   večkratna (najmanj trikratna) ponovitev lažjih kršitev dolžnosti;  
11.   prihajanje v šolo pod vplivom alkohola ali mamil oziroma uživanje alkohola ali mamil  
 ter kajenje v prostorih fakultete ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški proces in praksa;  
12.   poskus prevare in prevara pri preverjanju znanja;  
13.   javno nastopanje proti fakulteti in neetično ravnanje, kar vpliva na dobro ime fakultete;  
14.   ponarejanje podpisov visokošolskih učiteljev ali visokošolskih sodelavcev.  
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5. člen  
Lažje kršitve so:  

1. neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu fakultete; 
2. neprimeren odnos do študentov, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev fakultete; 
3. neprimeren odnos do mentorjev in zaposlenih v organizaciji, kjer je študent na 

praksi; 
4. dejanja, s katerimi se krši ugled študentov; 
5. oviranje drugih študentov pri delu. 
 

III.  DISCIPLINSKI ORGANI  
 

6. člen  
O disciplinski odgovornosti študentov odločajo disciplinski organi fakultete.  

7. člen  
Disciplinski organi fakultete so:  

- dekan fakultete - 1. stopnja, 
- senat fakultete - 2. stopnja. 

8. člen  

O disciplinski odgovornosti študentov odloča in izreka ukrepe na 1. stopnji dekan, na 
drugi stopnji pa senat fakultete.  

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

 

10. člen  
Disciplinskim organom nudi pomoč pravni zastopnik fakultete, če ga fakulteta ima.  
 
 

IV.  DISCIPLINSKI POSTOPEK  

11. člen  
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko da dekan ali od njega pooblaščeni  
delavec,  delavci  fakultete,  študentje (posamezniki  ali  skupina).  Pobuda  je  lahko  tudi  
anonimna.  

Pobuda mora biti pisno utemeljena.  
 

12. člen  
Dekan fakultete v sedmih dneh od vložene pobude s sklepom odloči, ali bo uvedel 
disciplinski postopek.  

Zoper ta sklep dekana ni pritožbe.  
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13. člen  
Pobuda za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:  

1. ime in priimek študenta, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek, 
2. letnik, ki ga študent obiskuje, 
3. opis ravnanja, 
4. dejstva, ki kažejo na to, da je študent storil očitano kršitev ter navedbo dokazil 

(priče, listine,…), s katerimi je mogoče ta dejstva dokazati, 5. 
ime in priimek, letnik in bivališče vlagatelja pobude.  

14. člen  
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 kršitvah pod 2., 3.,  
7., 8., 11., 12., 13. in 14. točko 4. člena tega pravilnika, je suspendiran iz študijskega 
procesa  do  dokončne  odločitve  disciplinskega  organa  oziroma  dokler  disciplinski 
postopek ni v celoti zaključen.  

16. člen  
Študentu, zoper katerega je uveden disciplinski postopek, je treba najmanj pet dni pred 
začetkom disciplinske obravnave vročiti sklep o uvedbi disciplinskega postopka in vabilo na 
disciplinsko obravnavo.  

17. člen  
Obravnava študenta pred disciplinskim organom je javna.  

 

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

19. člen  
Študent, zoper katerega je vložena zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, mora biti  
zaslišan. Prav tako se zaslišijo priče. Priče se morajo odzvati vabilu in govoriti resnico.  

O poteku disciplinske obravnave in odločitvi disciplinskega organa se piše zapisnik.  
Zapisnik podpišejo dekan oz. predsednik disciplinskega organa, študent v postopku in  
zapisnikar.  

 

20. člen  
Po končani disciplinski obravnavi disciplinski organ sam oz. s tajnim glasovanjem odloči:  

1. da je študent odgovoren za očitano kršitev in mu izreče disciplinski ukrep, 
2. da se postopek ustavi. 

Disciplinski organ po obravnavi ustno razglasi svojo odločitev. Odločba v pisni obliki mora 
biti izdana v roku 10 dni od zadnjega dneva obravnave. 
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21. člen  
Disciplinski organ sprejme sklep o ustavitvi postopka, če ugotovi:  

1. da študent ni storil dejanja, ki bi pomenil kršitev, 
2. da v konkretnem primeru ni dokazana njegova odgovornost. 

22. člen  

Postopek pred organom II. stopnje poteka po enakem postopku (vabljenje oseb v 
postopku, vabljenje prič, zastaralni roki) kot postopek pred organom I. stopnje.  

23. člen  
Oseba, ki je vodila postopek na I. stopnji, ne more sodelovati kot predsednik ali član 
disciplinskega organa II. stopnje.  
 
 

V.  DISCIPLINSKI UKREPI  

24. člen  
Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se lahko študentom izrečejo naslednji  
ukrepi:  
1. opomin za lažje kršitve, 
2. prepoved opravljanja izpita za določeno dobo, 
3. ustno opravljanje vseh nadaljnjih izpitov, 
4. izključitev iz fakultete za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov. 

25. člen  

Ustno  opravljanje  vseh  nadaljnjih  izpitov  se  lahko  izreče,  če  je  študentu  izrečen  
disciplinski ukrep pod 2. točko prejšnjega člena zaradi kršitve 12. točke 4. člena tega  
pravilnika.  

Izključitev iz fakultete lahko (glede na težo kršitev) traja:  

- do konca študijskega leta oz. 
- za nedoločeno časovno obdobje. 

Izključitev iz fakultete se lahko izreče za kršitve ali opustitve pod 2., 3., 7., 8., 11., 12., 13. in  
14. točko 4. člena tega pravilnika ali ponavljajoče se hujše kršitve iz navedenega člena.  
 

Ob izreku ukrepa ali posebej se ugotovi tudi povzročena materialna škoda in odloči o 
načinu in roku povrnitve le-te.  

26. člen  
Študentu, ki je s pravnomočno odločbo izključen, se vroči odločba. Kopija odločbe mora biti 
na ogled na oglasni deski fakultete.  

 

27. člen  
Vsi ukrepi, ki se nanašajo na disciplinsko kršitev, razen ukrep po  15. členu tega  
pravilnika, se izvajajo po dokončnosti odločbe.  
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28. člen  
Odločba disciplinskega organa I. stopnje postane dokončna 16. dan po vročitvi.  
 

Odločba disciplinskega organa II. stopnje postane dokončna naslednji dan po vročitvi.  
 

VI.  PRITOŽBA  
 

29. člen  
Zoper odločitev disciplinskega organa imajo v 15 dneh od vročitve odločbe pravico vložiti 
pritožbo na senat fakultete:  
1. študent v postopku, 
2. vlagatelj pobude, če se disciplinski postopek izvaja na podlagi pobude. 

Pritožba zadrži izvršitev odločbe.  
 

30. člen  
Senat fakultete obravnava pritožbo zoper izrečeni ukrep, ki jo vloži prizadeti študent ali 
njegov zagovornik in odloči o pritožbi.  
 

VII.  ZASTARALNI ROKI  
 

31. 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 in neizpolnjevanje obveznosti študenta v šestih 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. 

 

VIII.  KONČNE DOLOČBE  

32. člen  
Ta pravilnik, njegove spremembe ali dopolnitve, sprejme senat fakultete, pred tem pa si 
mora pridobiti mnenje študentskega sveta.  

33. člen  
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na senatu.  
 

Novo mesto, dne 15. 03. 2007  
Dekan:  

prof. dr. Peter Novak  
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