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Pregled dela disciplinske komisije I. stopnje na FDV in izrečenih ukrepov v 
študijskem letu 2020/21(od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021) 

 
 
 
 
 

Tabela 1: Število obravnavanih primerov in izrečenih disciplinskih ukrepov v obdobju 1. 10. 
2020 – 30. 9. 2021 

 
 

Št. sej disciplinske 
komisije 

Št. obravnavanih 
primerov 

Izrečeni 
disciplinski ukrep 
- opomin 

Izrečeni 
disciplinski ukrep 
- ukor 

Oprostitev za 
disciplinsko 
odgovornost 

8. seja  4 4 - - 
9. seja  3 2 - 1 
10. seja  1 1 - - 
SKUPAJ 8 7 0 1 

 
 
Disciplinska komisija I. stopnje na FDV, ki ima 3 člane (predsednik komisije in še 2 
člana študenta) je v študijskem letu 2020/21 izpeljala 3 seje, na katerih je bilo 
obravnavano 8 študentov oz. primerov kršitev Pravilnika o disciplinski odgovornosti 
študentov UL. Za vse obravnavane primere je bilo značilno, da je večina predlogov za 
obravnavo disciplinske odgovornosti temeljila na podlagi izpisov iz spletne aplikacije 
za preverjanje istovetnosti avtorskih besedil, ki so natančno pokazali v katerih delih 
oddanih nalog je šlo za prepis in kolikšen je ta odstotek oziroma v katerih delih besedil 
je šlo za preveliko ujemanje brez ustreznega citiranja in/ali navajanja virov.  
 
V 7 primerih je šlo za plagiatorstvo oz. za kršitve s področja zaščite avtorskih pravic in 
intelektualne lastnine.  
 



Pri 4 primerih je šlo za kršitve pri oddaji daljše seminarske naloge pri posameznem 
predmetu, v katerih je šlo za dobeseden prepis teoretičnega dela posameznih 
seminarskih nalog in katerih je spletna aplikacija Turnitin zaznala več kot 1/3 ujemanja 
besedila z drugimi viri, ki niso bili ustrezno citirani oz. so bili brez ustreznega navajanja. 
Člani disciplinske komisije so v vseh teh primerih kot sankcijo izrekli opomin, saj so 
kot olajševalno okoliščino upoštevali dejstvo, da vsako napačno citiranje še ne pomeni 
kršitve pravil o akademski nepoštenosti, čeprav je v vseh teh primerih šlo za pretežno 
prepisan teoretični del nalog oz. so bili uporabljeni določeni deli besedila, ki niso bili 
citirani oz. so bili brez ustreznega navajanja.  
 
V 3 primerih je disciplinska komisija obravnavala kršitev plagiatorstva pri oddaji kratke 
raziskovalne naloge, ki je štela četrtino končne ocene pri predmetu, od tega je bil v 2 
primerih ugotovljen dobeseden prepis drugih virov brez ustrezne navedbe. V 1 primeru 
je disciplinska komisija izrekla oprostitev disciplinske odgovornosti študentke za 
očitano kršitev plagiatorstva, saj očitane kršitve ni bilo moč dokazati (študentka je 
nalogo pripravila v paru z drugo študijsko kolegico). 
 
V 1 primeru je Disciplinska komisija I. stopnje obravnavala zahtevek zaradi kršitve 
ugleda Univerze v Ljubljani in Fakultete za družbene vede in študentu izrekla 1 opomin 
zaradi neopravičene odsotnosti na seji, odločitev o primeru pa je prepustila sestavi 
nove komisije v mandatnem obdobju 2021/25, ki primer lahko obravnava do izteka 
zastaralnega roka. 
 
Disciplinska komisija je izvedla tudi 1 dopisno sejo, na kateri je odločila, da se skladno 
z 3. točko 14. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL zavrže prijava 
nosilke predmeta zoper 1 študentko. 
 
Skupno je bilo v študijskem letu 2020/21 v 8 primerih izrečnih 7 disciplinskih 
ukrepov, od tega 7 opominov, drugi disciplinski ukrepi po Pravilniku o 
disciplinski odgovornosti študentov UL niso bili izrečeni, v 1 primeru pa je 
izrečena oprostitev disciplinske odgovornosti.  
 


