
 

 

Na podlagi 58. člena Statuta Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, 
Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, je Senat Alma Mater Europaea – Fakultete za 
humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, na 245. seji dne 17. 1. 2020 
sprejel čistopis Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov, kot sledi: 
 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ŠTUDENTOV 

ALMA MATER EUROPAEA – FAKULTETE ZA HUMANISTIČNI ŠTUDIJ,  

INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, LJUBLJANA 

 
1. Splošne določbe 

1. člen 
 

S tem pravilnikom Senat Alma Mater Europaea – Fakultete za humanistični študij, Institutum 
Studiorum Humanitatis, Ljubljana (v nadaljevanju: Alma Mater) določa organe za vodenje 
disciplinskega postopka zoper študente Alma Mater, pristojnosti disciplinskih organov, kršitve 
dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov, roke za vodenje postopka, disciplinske 
ukrepe, ki jih lahko uporabijo disciplinski organi in pravna sredstva zoper odločitve disciplinskih 
organov, ki se lahko uporabijo v postopku pred drugostopenjskim organom. 
 
2. Organi za vodenje postopkov zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja 

obveznosti 

2. člen 
 
Na Alma Mater vodita postopke in izrekata ukrepe zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja 
obveznosti študentov disciplinski komisiji I. stopnje in II. stopnje. 
 

3. člen 
 

(1) Disciplinsko komisijo I. stopnje sestavljajo trije člani, od katerih ima lahko vsak svojega 
namestnika.  

 
(2) Predsednika prvostopenjske komisije in njegovega namestnika ter enega člana in 
njegovega namestnika imenuje senat Alma Mater izmed pedagoških delavcev Alma Mater, 
enega člana in njegovega namestnika pa imenuje študentski svet Alma Mater izmed študentov. 

 
(3) Disciplinski komisiji I. in II. stopnje lahko odločata, če je prisotna večina članov. 

 
(4) Namestnik predsednika disciplinske komisije lahko nadomešča kateregakoli člana, če je 
odsoten poleg člana tudi njegov namestnik. 

 
4. člen 

 
(1) Disciplinsko komisijo II. stopnje sestavljajo trije člani, od tega predsednik in en član ter 
njuna namestnika, ki ju voli senat Alma Mater iz vrst pedagoških delavcev Alma Mater ter en 
član in njegov namestnik, ki ga voli študentski svet Alma Mater iz vrst študentov. 

 
(2) Mandatna doba disciplinske komisije I. in disciplinske komisije II. stopnje je dve leti in se 
lahko ponovi. Do imenovanja disciplinske komisije I. stopnje opravlja njene naloge študijska 
komisija, do imenovanja disciplinske komisije II. stopnje pa opravlja njene naloge senat. 



 

 

 

5. člen 
 

Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in lahko študent zoper njo uveljavlja pravno 
varstvo na pristojnem sodišču. 
 
3. Disciplinska odgovornost 

 
6. člen 

 
(1) Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, določenih v predpisih 
in aktih Alma Mater ali ne upošteva sklepov, sprejetih na Alma Mater, 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 posameznih študijskih 
programov, ta pravilnik in drugi splošni akti Alma Mater. 
 

a. Kršitve študijskih dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti 

 
7. člen 

 
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti so lahko lažje ali hujše. 
 

8. člen 
 

Lažje kršitve so: 

- blažje neprimerno vedenje, ki škodi ugledu Alma Mater,  
- blažji neprimeren odnos do študentov, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev Alma Mater,  
- blažja dejanja, s katerimi študent krši ugled študenta,  
- oviranje drugih študentov v pedagoškem ali raziskovalnem procesu, 
- poskus prevare pri preverjanju znanja 
- druge lažje kršitve obveznosti študentov ali obnašanja 
 

9. člen 
 

Hujše kršitve so: 

- neizpolnjevanje dolžnosti, ki so opredeljene s statutom Alma Mater in akti Alma Mater,  

- dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj,  
- hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih Alma Mater in prostorih ali na kraju, kjer se 

izvaja pedagoški proces,  
- dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil sebe ali koga drugega,  
- hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah,  

- hujše neprimerno vedenje, ki škodi ugledu Alma Mater, hujši neprimeren odnos do 
študentov, učiteljev, mentorjev in drugih delavcev Alma Mater in hujša dejanja, s katerimi 
študent krši ugled študenta, 



 

 

- poškodovanje premoženja Alma Mater, povzročeno naklepno ali iz velike malomarnosti,  

- ponarejanje uradnih listin,  
- vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje 

študentov, učiteljev in drugih delavcev Alma Mater,  
- večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti,  
- prihajanje na Alma Mater v vinjenem stanju ali pod vplivom mamil oziroma uživanje 

alkohola, mamil ali kajenje v prostorih Alma Mater ali na kraju, kjer se izvaja pedagoški 
proces,  

- prevara pri preverjanju znanja, kamor spada tudi kršitev pravil priprave pisnih del, kamor 
spada tudi prikazovanje tujega dela ali besedila za svoje, plagiatorstvo, velika malomarnost 
ali naklep pri nespoštovanju pravil citiranja in navajanja virov, 

- povzročitev škode Alma Mater, pedagoškim delavcem, študentom ali drugim osebam, 
- nesodelovanje ali dajanje lažnih podatkov v disciplinskem postopku.  
 

b. Disciplinski ukrepi 

10. člen 
 

Za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se študentu lahko izreče eden od naslednjih 
disciplinskih ukrepov: 

- opomin,  
- ukor, 
- začasna izključitev z Alma Mater, 
- izključitev z Alma Mater.  

 
11.  člen 

 
Disciplinski organi morajo pri izrekanju disciplinskih ukrepov upoštevati: 

- stopnjo odgovornosti študenta,  
- pogoje, v katerih je študent storil kršitev,  
- poprejšnje obnašanje študenta,  
- težo kršitve in posledice, ki so s kršitvijo nastale,  
- druge okoliščine, s katerimi poskušamo v prvi vrsti vzgojno vplivati na študenta.  

 
12.  člen 

 
(1) Ukrep opomin se izreče za 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.  

 
(2) Sklep o opominu se vroči študentu po elektronski pošti ali osebno ali po pošti. 

 
13.  člen 

 
(1) Ukrepi ukor, začasna izključitev iz Alma Mater in izključitev iz Alma Mater se izrečejo 
študentu za hujše kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti. 

 
(2) Izključitev iz Alma Mater, se glede na težo kršitve lahko izreče: 



 

 

- če je študent namenoma ali iz velike malomarnosti s storitvijo ali z opustitvijo kršil dolžnosti 
ali izpolnjevanje obveznosti in s tem povzročil večjo materialno škodo ali drugo za ugled 
Alma Mater večjo škodo,  

- če je ogrožal življenje in zdravje študentov in zaposlenih,  
- če je bistveno oviral pedagoški, raziskovalni ali drug proces ali  
- če mu je bil v zadnjih dveh letih za hujše kršitve že izrečen milejši ukrep.  

 
(3) Izrečeni ukor se vroči študentu po elektronski pošti ali osebno ali po pošti in objavi na 
spletni strani Alma Mater. 

 
(4) Študentu, ki je začasno izključen, se vroči odločba, s katero se mu za določeno dobo 
prepove udeleževanje pri pedagoškem in raziskovalnem delu na Alma Mater. Doba začasne 
izključitve je lahko najmanj dva meseca in največ 24 mesecev. 

 
(5) Študentu, ki je izključen, se vroči odločba o izključitvi. 
 

4. Disciplinski postopek 

14.  člen 
 

(1) Odgovornost študentov zaradi kršitve dolžnosti ali neizpolnjevanje obveznosti se ugotavlja 
v disciplinskem postopku pred disciplinskim organom. 

 
(2) Pobudo za uvedbo postopka lahko disciplinski komisiji I. stopnje da vsak zaposleni na Alma 
Mater ali vsak študent Alma Mater. Ob sumu kršitve lahko komisija začne postopek tudi na 
lastno pobudo. Iz pobude mora biti razvidno, zoper koga naj bi tekel disciplinski postopek in 
kaj se mu očita. Kopija pobude za vodenje postopka se vroči tudi študentu, zoper katerega je 
vložena pobuda za vodenje postopka. Disciplinska komisija lahko študentu pošlje poziv, da naj 
v 8 dneh pisno odgovori na pobudi o uvedbi postopka in na očitke o kršitvi študijskih dolžnosti 
in neizpolnjevanju obveznosti. Disciplinska komisija lahko v postopku zasliši študenta, priče, 
izvedence ali izvaja druge dokaze, če je to potrebno. Ko je dokazovanje zaključeno, se komisija 
posvetuje in glasuje o odgovornosti študenta za očitano dejanje. Disciplinska komisija v roku 
30 dni od sprejema odločitve izda pisno odločbo. V postopku se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o splošnem upravnem postopku, če ni v tem ali v kakšnem drugem pravilniku drugače 
določeno. 
 
5. Ugovor zoper sklep o ukrepu 

15.  člen 
 

Zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje lahko: 

- študent,  
- njegov zagovornik ali  
- vložnik pobude za začetek postopka  
v 8 dneh po vročitvi pisnega odpravka odločbe vloži ugovor na disciplinsko komisijo II stopnje 
Alma Mater. 
 

16. člen 
 

(1) Zoper odločbo disciplinskega organa se lahko ugovarja iz naslednjih ugovornih razlogov: 

- zaradi bistvene kršitve pravil postopka,  



 

 

- zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,  

- zaradi napačne uporabe materialnega prava.  
 
(2) Disciplinska komisija II. stopnje pošlje ugovor študenta vložniku pobude oz. zahteve za 
začetek postopka v odgovor. Rok za odgovor je 8 dni. Ugovor vložnika pobude oz. zahteve za 
začetek postopka se pošlje študentu v odgovor. Rok za odgovor je 8 dni. 
 
(3) Disciplinska komisija II. stopnje lahko odločitev disciplinske komisije I. stopnje potrdi, 
spremeni ali pa jo razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje komisiji I. stopnje. 
 
 
6. Čas, v katerem pristojni organ vodi postopek 

 
17.  člen 

 
(1) Uvedba in vodenje postopka zastara pri lažjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanju 
obveznosti študenta v enem letu, pri težjih kršitvah dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti 
študenta pa v dveh letih od dneva, ko je bila kršitev storjena. 

 
(2) Kadar ima kršitev značilnosti kaznivega dejanja, zastara začetek disciplinskega postopka 
po šestih mesecih od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in storilca. Če je uveden kazenski 
postopek, zastara začetek postopka po šestih mesecih od pravnomočnega zaključka 
kazenskega postopka. 

(3) Za pošiljanje in vročanje po tem pravilniku velja tudi pošiljanje po elektronski pošti, za 
vročeno pa se sporočilo šteje 24 ur po tem, ko je poslano. Za veljaven naslov študenta se šteje 
naslov, ki ga je študent javil Alma Mater ali uradni študentov Alma Mater elektronski naslov. 
 
 
7. Prehodne in končne določbe 
 

18.  člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu in se objavi v spletnem okolju 
fakultete. 

 
 
 
  
V Ljubljani, dne 17. 1. 2020 

 
Predsednik Senata Alma Mater Europaea – Fakultete za 
humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, 

Ljubljana 
Prof. dr. Lenart Škof 

 


