
Na podlagi 132. clena Statuta Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto in 
sklepa Senata Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto z dne 09.02.2017 је 
dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto dolocila 

PRA VILNIK О DISCIPLINSКI ODGOVORNOSTI STUDENTOV 
(Cistopis- uradno preci~ceno besedilo1) 

1. Splosne dolocbe 

1. clen 

Та pravilnik ureja disciplinsko odgovornost ~tudentov Fakultete za upravljanje, poslovanje in 
informatiko Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta) zaradi kr~itve dolznosti in neizpolnjevanja 
obveznosti, doloca kr~itve, disciplinske ukrepe, disciplinske organe in njihovo pristojnost v postopkih 
ugotavljanja disciplinske odgovornosti ter postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti. 

2. clen 

V disciplinskem postopku se smiselno uporaЬljajo dolocbe zakona, ki ureja splo~ni upravni postopek. 

з. clen 

Osebni podatki ~tudentov se za potrebe disciplinskega postopka zЬirajo, obdelujejo in objavljajo v 
skladu z naceli in dolocbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

4. clen 

V tem pravilniku uporaЬljeni izrazi, zapisani v mo~ki slovnicni oЬliki, so uporaЬljeni kot nevtralni za 
mo~ke in zenske. 

v tem pravilniku uporaЬljeni izraz »student« se nanasa na studente rednega in izrednega studija. 

11. Krsitve dolznosti in neizpolnjevanje obveznosti, zastaranje ter ukrepi 

Opredelitev disciplinske odgovornosti 

5. clen 

Studenti so disciplinsko odgovorni za krsitev dolznosti in obveznosti, ki jih dolocajo zakon, statut 
fakultete, ta pravilnik, drugi splosni akti fakultete, studUski program in pravila organizacije, v kateri 
је student na strokovni praksi. 

Student је odgovoren, се је dejanje storil ali opustil z naklepom ali iz velike malomarnosti, razen се 
је s tem pravilnikom doloceno, da је moc dejanje storiti ali opustiti samo naklepno. 

1 Та cistopis - uradno precisceno besedilo је pripravljen upostevaje Pravilnik о disciplinski odgovornosti studentov, 
sprejet na seji senata 31.05.2011. 



Opredelitev kr~itev 

6. clen 

Krsitve so lazje in tezje. 

7. clen 

Lazje krsitve so: 

1. dejanja in opustitve, ki skodujejo ugledu fakultete ali ugledu studentov; 
2. lazje krsitve reda in discipline v prostorih fakultete; 
З. oviranje drugih studentov pri izobrazevalnem procesu ali pri drugem delu na fakulteti. 

8. clen 

Tezje krsitve so: 

1. kazniva dejanja, ki se preganjajo ро uradni dolznosti ali na predlog; 
2. krsitve javnega reda in miru v prostorih fakultete in prostorih ali kraju, kjer se izvaja 

strokovna praksa; 
З. dejanja in opustitve, s katerimi se prizadene dostojanstvo visokosolskih uciteljev in 

sodelavcev, drugih delavcev fakultete, mentorjev in zaposlenih v organizaciji, kjer student 
opravlja strokovno prakso; 

4. tezje krsitve, ki so kot take opredeljene v internih aktih organizacij, kjer se izvaja strokovna 
praksa; 

5. dajanje laznih podatkov, z namenom, da Ьi student pridoЬil neupraviceno korist zase ali za 
koga drugega; 

6. tezja krsitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah, v knjiznici in drugih 
prostorih fakultete; 

7. naklepno povzrocanje materialne skode v fakulteti ali na strokovni praksi; 
8. ponarejanje; 
9. dejanja ali opustitve, ki Ьi lahko povzroCile ali so povzrocile nevamost za zivljenje in zdravje 

studentov, visokosolskih uciteljev in drugih delavcev fakultete ali zaposlenih, kjer student 
opravlja strokovno prakso; 

1 О. ponovna ali veckratna predlozitev istega ali v vecjem delu enakega pisnega izdelka pri 
razlicnih predmetih brez odobritve nosilcev predmetov; 

11. nepooblasceno pridoЬivanje izpitnih vprasanj in drugih gradiv, namenjenih preverjanju znanja 
studentov, ter uporaba ali posredovanje tako pridobljenih gradiv drugim osebam; 

12. poskus prevare in prevara pri preverjanju znanja; 
1З. krsitve avtorskih pravic pri pripravi pisnih izdelkov; 
14. krsitev dolocb zakona, ki ureja omejevanje uporabe tobacnih izdelkov; 
15. prihajanje v fakulteto pod vplivom alkohola ali mamil oziroma uzivanje alkohola ali mamil v 

prostorih fakultete ali institucije, kjer se opravlja strokovna praksa; 
16. javno nastopanje proti fakulteti ali neeticno ravnanje, ki vpliva na dobro ime fakultete; 
17. veckratno ponavljanje lazjih krsitev, za katere је Ьil studentu ze vsaj dvakrat pravnomocno 

izrecen disciplinski ukrep. 



Zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka 

9. clen 

Uvedba discipHnskega postopka zastara: 

1. za lazje krsitve v treh mesecih od dne, ko se је zanjo zvedelo oziroma v sestih mesecih od 
dne, ko је Ьila krsitev storjena; 

2. za tezje krsitve v sestih mesecih od dne, ko se је izvedelo zanjo oziroma v devetih mesecih od 
dne, ko је Ьila krsitev storjena. 

10. clen 

Vodenje discipHnskega postopka zastara: 

1. za lazje krsitve v treh mesecih od dneva uvedbe disciplinskega postopka; 
2. za tezje krsitve v sestih mesecih od dneva uvedbe disciplinskega postopka. 

Disciplinski ukrepi 

11. clen 

Za krsitev se lahko studentom izrecejo naslednji disciplinski ukrepi: 

1. pisni opomin; 
2. prepoved opravljanja preizkusov znanja za obdobje do treh mesecev; 
З. prepoved opravljanja preizkusov znanja za obdobje do sestih mesecev, ро tem casu ра 

opravljanje vseh izpitov do konca studija v ustni oЬliki; 
4. zacasna izkljucitev iz fakultete za obdobje od treh do dvanajst mesecev; 
5. izkljucitev iz fakultete. 

12. clen 

Pisni opomin se lahko izrece studentu za lazje krsitve, razen се ni s tem pravilnikom doloceno, da se 
sme za posamezno lazjo krsitev izreci tudi kaksen dt·ugi ukrep iz 11. clena tega pravilnika. 

Izreceni ukrep pisni opomin se izvrsi z vrocitvijo pismenega opomina studentu in njegovo objavo na 
oglasni deski fakultete. 

13. clen 

Prepoved opravljanja preizkusov znanja za obdobje do treh mesecev se lahko izrece za lazje krsitve, 
opredeljene v з. tocki 7. clena tega pravilnika in tezje krsitve iz 6. in 12. tocke 8. clena tega 
pravilnika, се gre za prvi poskus prevare pri preverjanju znanja. 



14. clen 

Ukrep ustnega opravljanja preizkusov znanja za obdobje do sest mesecev, ро tem casu ра opravljanje 
vseh preizkusov znanja do konca studUa v ustni oЬliki se lahko izrece studentu za tezje krsitve 
opredeljene v 12. tocki 8. clena tega pravilnika. 

15. clen 

Zacasna izkljucitev iz fakultete za obdobje od treh do dvanajstih mesecev se lahko izrece studentu za 
tezje krsitve, ki so opredeljene v 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15. in 17. tocki 8. clena tega 
pravilnika. 

16. clen 

Izkljucitev iz fakultete se lahko izrece studentu za tezje krsitve, ki so opredeljene v 1. in 16. tocki 8. 
clena tega pravilnika ter v primeru, ko је student, ki mu је ze Ьil izrecen ukrep zacasne izkljucitve iz 
fakultete, ponovno spoznan za odgovornega za izvrsitev katerokoli dejanja, dolocenega v 8. clenu 
tega pravilnika. 

IП. Disciplinski organi in disciplinski postopek 

Disciplinski organi 

17. clen 

о disciplinski odgovornosti studentov odlocajo: 

1. dekan, na 1. stopnj i; 
2. senat fakultete, na 2. stopnji. 

18. clen 

Disciplinski organi lahko k sodelovanju v disciplinskem postopku povaЬijo strokovnjake razlicnih 
strok. 

Disciplinski postopek 

19. clen 

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko dajo visokosolski ucitelji, visokosolski sodelavci, 
drugi delavci fakultete in studentje (v nadaljevanju: pobudnik). 

Pobuda za uvedbo disciplinskega postopka је pisna in mora vsebovati: 

1. ime in priimek studenta, zoper katerega naj se uvede disciplinski postopek; 
2. letnik, v kateregaje student vpisan; 



З. opis dejanskega stanja kr~itve dolznosti oziroma neizpolnjevanja obveznosti; 
4. dejstva, ki kazejo na to, da је ~tudent storil ocitano krsitev ter navedbo dokazil, s katerimi је 

mogoce ta dejstva dokazati; 
5. ime in priimek vlagatelja pobude. 

20. clen 

Dekan fakultete v sedmih delovnih dneh od vlozene pobude s sklepom odloci ali Ьо uvedel 
disciplinski postopek. 

Dekan lahko v tem casu zasliSi ~tudenta, zoper katerega је predlagana uvedba disciplinskega 
postopka, zaslisi moreЬitne price in izvede druga dejanja, potrebna za razjasnitev dejanskega stanja in 
sprejetje odlocitve о uvedЬi disciplinskega postopka. 

Dekan lahko glede na tezo domnevne kr~itve s sklepom, s katerim odredi uvedbo disciplinskega 
postopka, odloCi, da је student do pravnomocne odlocitve о njegovi disciplinski odgovomosti 
suspendiran iz ~tudijskega procesa. 

S sklepom, s katerim odredi uvedbo disciplinskega postopka, dekan tudi doloci dan, uro in kraj 
disciplinske obravnave. 

Zoper sklep dekana о uvedЬi disciplinskega postopka ni pritozbe. 

21. clen 

Studentu, zoper katerega је uveden disciplinski postopek, је treba najmanj pet delovnih dni pred 
zacetkom disciplinske obravnave vrociti sklep о uvedЬi disciplinskega postopka in vaЬilo na 
disciplinsko obravnavo. 

VaЬilo na disciplinsko obravnavo morajo najmanj pet delovnih dni pred njenim zacetkom prejeti tudi 
pobudnik za uvedbo disciplinskega postopka in moreЬitne price. Pobudnik za uvedbo disciplinskega 
postopka in price se morajo odzvati vaЬilu in govoriti resnico. 

22. clen 

Disciplinska obravnava је javna. 

23. clen 

Student, zoper katerega је uveden disciplinski postopek, mora Ьiti na disciplinski obravnavi zasliSan. 
Zaslisijo se lahko tudi pobudnik za uvedbo disciplinskega postopka in moreЬitne price. 

Се se student, zoper katerega је uveden disciplinski postopek, ali druga oseba, vaЬljena na 
disciplinsko obravnavo, ne udelezi disciplinske obravnave, ceprav је izkazana vrocitev vablla na njo, 
se lahko le-ta opravi tudi v njegovi odsotnosti. 

О poteku disciplinske obravnave in odlocitvi disciplinskega organa se piSe zapisnik, ki ga podpisejo 
dekan, ~tudent v postopku in zapisnikar. 



24. clen 

Ро koncani disciplinski obravnavi dekan odloci: 

1. da је student odgovoren za ocitano krsitev in mu izrece disciplinski ukrep ali 
2. da student ni odgovoren za ocitano krsitev. 

Dekan svojo odlocitev о disciplinski odgovornosti razglasi ustno ро koncani disciplinski obravnavi. 
Odlocbo v pisni oЫiki mora izdati v roku 1 О dni od dneva razglasitve odlocitve о disciplinski 
odgovornosti . Odlocbo prejmejo student, zoper katerega је Ьil uveden disciplinski postopek in 
pobudnik za uvedbo disciplinskega postopka. 

25. clen 

Zoper odlocitev dekana imajo v 15 dneh od vroCitve odlocbe pravico vloziti pritozbo na senat 
fakultete: 

1. student v postopku; 
2. pobudnik. 

26. clen 

Senat fakultete obravnava pritozbo in о njej odloci izkljucno na podlagi spisa, ki је nastal v 
disciplinskem postopku. Postopek s pritozbo је hiter. Dekan in morebltni pobudnik ter student -
pritoznik, се sta clana senata, v pritozbenem postopku ne sodelujejo. OdloCitev о pritozЬi podpise 
najstarejsi clan senata, ki ima pravico sodelovanja v pritozbenem postopku. 

Odlocitev senata о pritozbl је dokoncna. Zoper njo је mozen upravni spor. 

27. clen 

Pravnomocna odloCitev о disciplinski odgovornosti studenta se objavi na oglasni deske fakultete in se 
izvrsi . Disciplinski ukrep izvrsuje referat za studentske zadeve. Referat za studentske zadeve odlocbo 
vlozi v osebno mapo studenta. 

28. clen 

Та cistopis pravilnika se uporaЬlja od 31.08.2016 in se objavi na spletni strani fakultete. 

Stevilka: 02-5/2017 
Datum: 09.02.2017 

mag. Malci Grivec, vis. pred. 
dekanica 
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