
Poročilo o disciplinskih zadevah za obdobje 2004 - 2015 
 
 
Faza preiskave je v domeni disciplinskega tožilca in njegovega namestnika. 
Na 1. stopnji odloča disciplinska komisija. 
Na 2.stopnji odloča disciplinsko sodišče. 
Zoper sklep 2. stopnje se lahko vloži tožba na upravno sodišče. 

 
V letu 2004 je bila vložena 1 prijava, ki je bila odstopljena IZS. 
 
V letu 2005 so bile vložene prijave zoper 5 članov.  
o V fazi preiskave so bile 3 prijave zavržene.  
o Na 1. stopnji sta bila izrečena 2 opomina. 
 
V letu 2006 so bile vložene prijave zoper 15 članov.  
o V fazi preiskave je bilo zavrženih 9 prijav, 1 je bila odstopljena IZS, 1 zadeva je zastarala.  
o Na 1. stopnji sta 2 člana prejela opomin in 2 denarno kazen.  
o Na 2. stopnji je disc. sodišče potrdilo 2 opomina, 1 denarno kazen pa spremenilo v opomin. 
 
V letu 2007 so bile vložene prijave zoper 3 člane.  
o Na 1. stopnji sta 2 člana prejela opomin, 1 zadeva pa je bila ustavljena (dejanje majhnega pomena).  
o Na 2. stopnji je disc. sodišče 1 sklep razveljavilo in člana oprostilo. 
 
V letu 2008 so bile vložene prijave zoper 7 članov.  
o V fazi preiskave so bile 4 prijave zavržene, 1 odstopljena IZS, 1 zadeva je bila ustavljena.   
o Na 1. stopnji je bila 1 članu izrečena denarna kazen. 
 
V letu 2009 so bile vložene prijave zoper 13 članov.  
o V fazi preiskave so bile 4 prijave, 1 zadeva se je zaključila z mediacijo, 1 preiskava je bila ustavljena.  
o Na 1. stopnji je disc. komisija  1 člana oprostila, 4 člani so prejeli opomin in 2 denarno kazen.  
o Na 2. stopnji je disc. sodišče v 2 primerih potrdilo izrečen opomin. 
o Vložena je bila 1 tožba na upravno sodišče, ki je na koncu tožbo zavrnilo kot neutemeljeno. 
 
V letu 2010 so bile vložene prijave zoper 13 članov, od tega 4 zoper neplačnike.  
o V fazi preiskave je bilo 6 prijav zavrženih.  
o Na 1. stopnji so 3 člani dobili opomin. 3 neplačniki so na 1. stopnji prejeli sankcijo začasnega izbrisa iz 

imenika za dobo 1 leta*, od tega je bila 1 članu izvršitev sankcije pogojno odložena za dobo 2 let. 1 
neplačnik je prejel opomin.  

o Na 2. stopnji je disc. sodišče v potrdilo izrečeno sankcijo začasnega izbrisa iz imenika. 
o Vložena je bila 1 tožba na upravno sodišče. Sodba je pravnomočna in je potrdila izrečeno sankcijo 

začasnega izbrisa iz imenika. 
* Sankciji izbrisa nista bili izvršeni, ker pravnomočni sklepi niso bili posredovani službi za javna pooblastila. 

 
V letu 2011 so bile vložene prijave zoper 38 članov, od tega 29 zoper neplačnike iz l.2010.  
o V fazi preiskave je bilo 5 prijav zavrženih, 3 prijave zoper neplačnike so bile umaknjene.  
o Na 1. stopnji je disc. komisija izrekla 3 opomine, 2 začasna izbrisa iz imenika za 1 leto, od tega je bila 1 

članu izvršitev sankcije pogojno odložena za dobo 2 let. Neplačnikom je bilo na 1. stopnji izrečenih 8 
opominov, 16 začasnih izbrisov iz imenika za dobo 1 leta, od tega je bila izvršitev sankcije 15 članom 
pogojno odložena za dobo 2 let, 2 neplačnika sta bila oproščena.  

o Na 2. stopnji je disc. sodišče potrdilo 1 izrečen opomin, 1 pogojni izbris iz imenika in 1 začasni izbris, v 1 
primeru pa je neplačnika z izrečenim opominom oprostilo očitane kršitve. 

o Vložena je bila 1 tožba na upravno sodišče, ki je zadevo vrnilo v ponovno odločanje disc. organom. Disc. 
komisija je v ponovljenem postopku izrečeno sankcijo začasnega izbrisa iz imenika za 1 leto pogojno 
odložila za dobo 3 let. 



 
V letu 2012 so bile vložene prijave zoper 33 članov, od tega 17 zoper neplačnike iz l. 2011.  
o V fazi preiskave je bil 1 postopek ustavljen, 8 prijav je bilo zavrženih, 1 postopek je zastaral; v letu 2013 

je bila vložena nova prijava. V primeru 1 prijave sklep o zavrženju prijave s strani disciplinski tožilca še ni 
bil izdan. 

o Na 1. stopnji sta 2 člana prejela opomin, 1 član denarno kazen, 1 član začasni izbris iz imenika za 1 leto, ki 
je pogojno odložen za 3 leta in 1 član začasni izbris iz imenika za 1 leto, ki je pogojno odložen za 2 leti. 
Neplačnikom je bilo na 1. stopnji izrečenih 6 opominov, 7 začasnih izbrisov iz imenika za dobo 1 leta, od 
tega je bila izvršitev sankcije 2 članoma pogojno odložena za dobo 2 let, 4 neplačniki so bili oproščeni.  

o Na 2. stopnji je disc. sodišče potrdilo 1 izrečen pogojni izbris iz imenika in 1 začasni izbris iz imenika. 
o Upravno sodišče je na podlagi 2 vloženih tožb 1 zadevo vrnilo v ponovno odločanje disc. organom in v 1 

primeru tožbo zavrnilo. 
 
V letu 2013 so bile vložene prijave zoper 15 članov. Zoper neplačnike iz l.2012 v letu 2013  ni bil sprožen 
disciplinski postopek. 
o V fazi preiskave je bil 1 postopek ustavljen, 8 prijav je bilo zavrženih. 
o Na 1. stopnji sta bila izrečena 2 opomina, 2 začasna izbrisa za 1 leto s pogojno odloženo izvršitvijo 

sankcije za 3 leta, 1 član je bil oproščen, v 1 zadevi pa obravnava še ni zaključena. 
o Na 2. stopnji so bile vložene 3 pritožbe – 2 zoper izrečena opomina in 1 zoper pogojni izbris iz imenika: 2 

opomina sta bila razveljavljena in predmetni  zadevi vrnjeni v ponovno odločanje disciplinski komisiji, 
zoper 1 pogojni izbris iz imenika sodišče ni moglo odločati; postopek ustavljen zaradi izbrisa člana iz 
imenika ZAPS. 

 
V letu 2014 so bile vložene prijave zoper 51 članov, od tega 38 zoper neplačnike iz l.2012. Zoper neplačnike iz 
l.2013 v letu 2014 še niso bili sproženi disciplinski postopki niti vloženi izvršilni predlogi.  
o V fazi preiskave so bile 3 prijave zavržene, vložene so bile 3 zahteve za uvedbo disciplinskega postopka 

ter 26 zahtev zoper neplačnike, 9 preiskav še ni zaključenih.  
o Na 1. stopnji so bili v začetku julija obravnavani neplačniki iz l. 2012. Izrečeno je bilo 18 opominov, 3 

začasni izbrisi za 1 leto s pogojno odloženo izvršitvijo sankcije za 2 oz. 3 leta, 1 začasni izbris za 1 leto, 1 
član je bil oproščen. 

o Na 2. stopnjo sta bili vloženi 2 pritožbi – 1 zoper izrečen opomin in 1 zoper pogojni izbris iz imenika; 
obravnave še niso zaključene. 

 
 
V letu 2015 so bile vložene prijave zoper 18 članov, od tega 6 na osnovi raziskave zaradi suma zlorabe 
osebnega žiga pooblaščenega arhitekta. Zoper neplačnike iz l. 2013 v letu 2015 še niso bili sproženi 
disciplinski postopki.  
o V fazi preiskave so bile 3 prijave zavržene, vložena je bila 1 zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, 8 

preiskav še ni zaključenih ter 6 zahtev zoper projektanta iz Pomurja.  
o Na 1. stopnji so bili v začetku aprila obravnavani neplačniki iz l. 2012. Izrečeno je bilo 8 opominov, 2 

začasni izbrisi za 1 leto s pogojno odloženo izvršitvijo sankcije za 3 leta, 1 denarna kazen, zoper 2 člana 
postopka nista zaključena zaradi nezmožnosti vročitve. V ostalih disciplinskih zadevah je disciplinska 
komisija obravnavanim članom izrekla 4 opomine, 1 denarno kazen, 1 začasni i izbris s pogojno odloženo 
izvršitvijo 2 let ter sprejela 1 sklep o ustavitvi disciplinskega postopka. 

o Na 2. stopnjo je bilo vloženih 6 pritožb – 4 zoper izrečene opomine in 2 zoper pogojni izbris iz imenika: 
disciplinsko sodišče ni ugodilo pritožnikom in je potrdilo izrečene opomine prvostopnjskega organa ter 1 
pogojni izbris, drugi izrečeni začasni izbris iz imenika za 1 leto s pogojno izvršitvijo za 2 leti pa je bil 
razveljavljen in izrečen opomin.  

 
 
 
 
 
 



Statistika vseh izrečenih disciplinskih sankcij od 2004 do 2015 

 

leto umik prijave

zaustavitev 

postopka odstop IZS

zavrženje 

prijave opomin

denarna 

kazen

pogojni 

izbris

začasni 

izbris oprostitev zastaranje

2004 1

2005 3 2

2006 1 8 3 1 1

2007 1 1 1

2008 1 1 4 1

2009 2 4 4 2 1

2010 6 4 1 2

2011 3 5 10 17 1 2

2012 1 8 8 1 3 6 4 2

2013 1 8 5 2 1

2014 1 3 26 2 6 1 1

2015* 1 3
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