
Na podlagi 51. člena Statuta Nove univerze z dne 18. 11. 2020 je Upravni odbor Nove univerze dne 18. 

1. 2021 sprejel naslednji: 

 

PRAVILNIK O ODVZEMU STROKOVNEGA ALI ZNANSTVENEGA NASLOVA NA NOVI UNIVERZI 

IN NJENIH ČLANICAH  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

Pravilnik ureja odvzem strokovnega in znanstvenega naslova na Novi univerzi in njenih članicah.  

Za postopek odvzema strokovnega in znanstvenega naslova se uporabljajo določbe Zakona o 

upravnem postopku in tega pravilnika.  

 

2. člen 

(pomen v pravilniku uporabljenih pojmov) 

 

V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

- diplomant je oseba, ki je zagovarjala zaključno delo na katerikoli stopnji študija, ki ga izvaja 

Nova univerza; 

- diplomska listina je listina o pridobljeni izobrazbi na vseh stopnjah študija, ki jih izvaja Nova 

univerza; 

- senat v primeru odvzema strokovnega naslova pomeni senat fakultete članice; v primeru 

odvzema znanstvenega naslova pa senat univerze.  

 

3. člen 

 (tek rokov) 

 

Če je rok določen po dnevih, se ne upošteva dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od 

katerega je treba šteti rok, temveč začne rok teči prvi naslednji dan. Rok, ki je določen po mesecih 

oziroma po letih, se konča s pretekom tistega dneva v mesecu oziroma letu, ki se po svoji številki ujema 

z dnem, ko je bilo komu kaj vročeno ali sporočeno, oziroma z dnem, ko se je zgodil dogodek, od 

katerega se šteje rok. Če tega dneva v zadnjem mesecu ni, se rok izteče zadnji dan v tem mesecu. 

Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje in prazniki Republike Slovenije ali dela prosti dnevi v Republiki 

Sloveniji. 

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali 

kakšen drug dan, ko organ, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s 

pretekom prvega naslednjega delavnika. 



Roki, določeni s tem pravilnikom, ne tečejo med poletnimi počitnicami, ki so določene s študijskim 

koledarjem za posamezno študijsko leto. 

 

4. člen 

(slovnična oblika izrazov) 

 

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 

za moške in ženske. 

 

II. ODVZEM STROKOVNEGA ALI ZNANSTVENEGA NASLOVA 

5. člen 

(razlogi za odvzem) 

 

Strokovni ali znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi: 

- da je diplomant s prevaro izkazoval zahtevane pogoje za vpis; 

- da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu;  

- da je diplomant s prevaro izkazoval opravljene študijske obveznosti; 

- da je diplomant pri zaključnem delu, ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela 

drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot 

svoje lastno delo; 

- da zaključno delo, ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat 

diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov. 

 

6. člen 

(začetek postopka) 

 

Vsakdo, ki se identificira z imenom in priimkom ter naslovom, lahko poda predlog za začetek postopka 

za ugotavljanje izpolnitve pogojev za odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova. Skupaj s pisno 

obrazložitvijo, v kateri mora utemeljiti eno od okoliščin za odvzem naslova iz prejšnjega člena, predlog 

za odvzem strokovnega naslova naslovi na senat fakultete članice, na kateri je bil strokovni naslov 

pridobljen, oz. predlog za odvzem znanstvenega naslova na senat univerze. 

Če senat dvomi v pristnost identifikacijskih podatkov iz prejšnjega odstavka, lahko s sklepom odredi, 

naj se predlagatelj pred senatom identificira z osebnim dokumentom.  

Če senat meni, da je predlog formalno utemeljen, v štirinajstih dneh od prejema predloga sprejme 

sklep, s katerim začne postopek odvzema naslova, imenuje osebo, ki je pooblaščena za vodenje 

postopka do izdaje odločbe (v nadaljevanju pooblaščena oseba), in imenuje tričlansko strokovno 

komisijo za vsebinsko preveritev utemeljenosti predloga.  

 

7. člen 

(obveznosti pooblaščene osebe) 



Pooblaščena oseba vodi postopek do izdaje odločbe, pripravlja gradivo za senat in komisijo ter hrani 

vse dokumente zadeve.  

 

O začetku postopka odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova pooblaščena oseba nemudoma 

obvesti diplomanta, zoper katerega je uveden postopek, najpozneje pa v roku osmih dni od uvedbe. V 

primeru postopka odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova iz četrte ali pete alineje 5. člena tega 

pravilnika pooblaščena oseba hkrati z diplomantom obvesti tudi njegovega mentorja.  

 

8. člen 

(sestava in obveznosti komisije) 

 

Komisija za vsebinsko preveritev utemeljenosti predloga mora biti sestavljena tako, da sta vsaj dva 

njena člana s področja, ki ga delo obravnava.  

Član komisije za vsebinsko preveritev utemeljenosti predloga ne sme biti oseba, ki je sodelovala v 

postopku pridobitve strokovnega ali znanstvenega naslova kot mentor, somentor ali član komisije za 

oceno zaključnega dela. 

Komisija za vsebinsko preveritev utemeljenosti predloga mora nepristransko in skrbno pretehtati vsa 

dejstva in dokaze in najpozneje v tridesetih dneh od svojega imenovanja pooblaščeni osebi predložiti 

skupno strokovno mnenje o stopnji kršitve s predlogom odločitve.  

Skupno strokovno mnenje podpišejo vsi člani komisije. Če kateri od članov skupnega mnenja noče 

podpisati, se to v njem posebej zabeleži. 

Član komisije, ki se ne strinja z večinsko odločitvijo, lahko poda ločeno mnenje, ki je sestavni del 

skupnega strokovnega mnenja. 

 

9. člen 

(pravice diplomanta) 

 

Diplomant se lahko postopka udeleži sam ali po pooblaščencu.  

Diplomant ima pravico do vpogleda v vse dokumente zadeve, biti seznanjen s stanjem zadeve, 

predlagati dokaze v svojo korist in izvrševati vse druge pravice, ki jih ima kot stranka v postopku ob 

smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek.  

 

10. člen 

(pisna izjava diplomanta) 

 

Pooblaščena oseba mora pred dokončnim odločanjem na senatu pozvati diplomanta, da se najpozneje 

v roku tridesetih dni od prejema poziva pisno izjavi o skupnem strokovnem mnenju komisije ter vseh 

drugih dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izdajo odločbe. 



Po prejemu pisne izjave diplomanta oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka pooblaščena oseba 

posreduje poročilo o poteku postopka in skupno strokovno mnenje o stopnji kršitve s predlogom 

odločitve senatu.  

 

11. člen 

(odločitev senata) 

 

Senat na seji obravnava poročilo o poteku postopka in skupno strokovno mnenje o stopnji kršitve s 

predlogom odločitve senatu v roku tridesetih dni od prejema. 

 

Če senat fakultete članice na svoji seji ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem strokovnega 

naslova, izda odločbo, s katero ta naslov odvzame, sicer pa postopek s sklepom ustavi. 

Če senat univerze na svoji seji ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem znanstvenega naslova, 

izda odločbo, s katero ta naslov odvzame, sicer pa postopek s sklepom ustavi. 

Zoper odločbo senata o odvzemu znanstvenega ali strokovnega naslova se lahko sproži upravni spor. 

 

12. člen 

(učinek odvzema strokovnega ali znanstvenega naslova) 

 

Strokovni ali znanstveni naslov se odvzame z učinkom od dne, ko je diplomantu s strani pooblaščene 

osebe vročena odločba senata. Pravica do uporabe strokovnega ali znanstvenega naslova preneha z 

vročitvijo odločbe o odvzemu naslova diplomantu. 

Po vročitvi odločbe senata o odvzemu naslova diplomantu fakulteta (v primeru odvzema strokovnega 

naslova) ali univerza (v primeru odvzema znanstvenega naslova) prekliče veljavnost izdane listine v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

Odločba senata se s strani pooblaščene osebe vroči tudi univerzitetni knjižnici. Če so zapis za gradivo 

prevzele tudi druge knjižnice, mora univerzitetna knjižnica obvestiti tudi te knjižnice. 

 

13. člen 

(razvid podeljenih in odvzetih strokovnih in znanstvenih naslovov) 

 

Fakulteta vodi razvid podeljenih in odvzetih strokovnih in znanstvenih naslovov.  

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

Z začetkom veljave tega pravilnika prenehajo veljati pravila o odvzemu strokovnega ali znanstvenega 

naslova, ki so urejena v Pravilnikih o študiju, sprejetih na fakultetah članicah univerze.  



Postopki za odvzem strokovnega ali znanstvenega naslova, ki so bil začeti pred začetkom veljave tega 

pravilnika, se dokončajo po določbah Pravilnikov o študiju fakultet članic.  

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Nove univerze, uporabljati pa se začne 

petnajsti dan po objavi na spletni strani članic.  

 

 

Dr. Peter Jambrek,  
predsednik UO Nove univerze  

 


