
Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 
66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 54/21 in 97/21) in v skladu z določili Zakona 
o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12, 40/12 -ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 
61/17 - ZUPŠ in 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), Zakona o nalezljivih boleznih 
(Ur. l. RS, št. 33/06 – UPB, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
in 82/21), Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/21 s spremembami in dopolnitvami) ter 
drugimi veljavnimi predpisi RS, izdanimi zaradi širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, je Senat 
Univerze v Ljubljani na redni seji dne 21. 9. 2021 sprejel Pravilnik o ukrepih za zagotovitev 
neposrednega študijskega procesa v prostorih Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Pravilnik), dne 
19. 10. 2021 dopolnitev Pravilnika in uradno prečiščeno besedilo 

PRAVILNIKA O UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV NEPOSREDNEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROCESA V PROSTORIH UNVERZE V LJUBLJANI ZARADI POSLEDIC SARS-

CoV-2

1. člen
(namen)

Z namenom, da se omogoči čim bolj nemoten dostop do neposrednega študijskega procesa v 
prostorih članic in rektorata Univerze v Ljubljani ter varno izvajanje študijskega procesa v skladu z 
akreditiranimi študijskimi programi, ter manjšanja tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS-CoV-2, se s tem pravilnikom ureja začasno in prilagojeno uresničevanje pravice do 
izobraževanja študentov in študentk na Univerzi v Ljubljani, zlasti s preverjanjem izpolnjevanja 
pogoja za vstop v omenjene prostore.

2. člen

(1) Rektor Univerze v Ljubljani s sklepom uvede in prekliče začasno in prilagojeno uresničevanje 
pravice do izobraževanja študentov in študentk po tem pravilniku, če ni mogoče brez večjih 
prilagoditev in tveganja za varnost in zdravje zaposlenih in študentov in študentk zagotoviti 
neposrednega študijskega procesa v prostorih članic in rektorata. Pri tem upošteva trenutne 
epidemiološke razmere v Sloveniji, veljavne omejitvene ukrepe, ki so jih sprejeli državni organi, ter 
prostorske, finančne, kadrovske in organizacijske zmožnosti članic in rektorata.

(2) Rektor mora sprejeti sklep, če predpisi Republike Slovenije določajo, da je vstop v prostore 
članice in rektorata dopusten le ob izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v 3. členu tega pravilnika.

(3) Pred sprejemom ali preklicem ukrepa iz prvega odstavka tega člena rektor omogoči, da 
predstavniško telo študentov Univerze v Ljubljani poda mnenje. 

(4) Rektor vsaj enkrat tedensko preveri, ali so še podani razlogi za izvajanje ukrepov po tem 
pravilniku. 

(5) O sprejetih sklepih je treba nemudoma obvestiti članice in Študentski svet Univerze v Ljubljani.



3. člen

(1) V času veljave ukrepov po tem pravilniku študenti in študentke lahko vstopijo v prostore članic 
in rektorata in sodelujejo v neposrednem študijskem procesu, če imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa 
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 

2. digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v 
nadaljnjem besedilu: EU DCP); 

3. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo 
QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 
izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejeli: 

– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali 
kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem 
odmerku; 

– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 

6. dokazilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da 
so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka 
simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se 
vzpostavi z dnem cepljenja. 

7. za študente in študentke se kot pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, pri čemer se samotestiranje opravi v prostorih članice oz. rektorata, in sicer enkrat 
tedensko. Organizacijo samotestiranja določi dekan za članico in rektor za rektorat. V primeru 
samotestiranja se izpolni evidenčni list, ki dokazuje rezultat testa.

(2) Če predpisi Republike Slovenije določajo drugačna ali spremenjena dokazila in potrdila iz 
prejšnjega odstavka, se upoštevajo dokazila in potrdila, kot jih opredeljujejo ti predpisi.

(3) Študenti in študentke morajo upoštevati in spoštovati tudi morebitne druge ukrepe, ki jih 
določita rektor za rektorat in dekan za članico.

4. člen

(1) Članice in rektorat preverjajo ob vstopu v prostore članice in rektorata, ali študenti in študentke 
izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

(2) Študenti in študentke morajo dokazati svojo identiteto ter izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega 
pravilnika, če želijo vstopiti v prostore članice ali rektorata. Breme dokazovanja izpolnjevanja 
pogojev je na študentu oziroma študentki. V dvomu o izpolnjevanju pogojev za vstop se šteje, da 
študent ali študentka teh ne izpolnjuje.



(3) Študentu ali študentki, ki teh pogojev ne izpolnjuje, se vstopa in udeležbe v neposrednem 
študijskem procesu v prostorih članice in rektorata ne dovoli. 

(4) Članice in rektorat morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti študente in študentke, 
da je izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika obvezno za vstop v prostore članic in 
rektorata. Obvestilo mora vsebovati informacije o vseh vidikih obdelave osebnih podatkov. 
Obveščanje se lahko izvede še na druge uveljavljene načine (preko ŠIS, spletnih učilnic, po 
elektronski pošti, itd.).

(5) Na članicah in rektoratu izvajajo preverjanje izpolnjevanja pogojev dekan članice, rektor ter 
osebe, ki imajo pooblastilo. Dekani članic za članice in rektor za rektorat s sklepom pooblastijo 
osebe, ki izvajajo preverjanje. 

(6) Če je potrebno, podrobnejša navodila za preverjanje ob vstopu na posamezni članici sprejme 
dekan članice. Pred sprejemom dekan omogoči predstavniškemu telesu študentov na članici, da 
poda mnenje.

5. člen

(1) Študenti in študentke, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo izpolniti pogoja iz 3. člena 
pravilnika, in bi vseeno želeli spremljati študijski proces neposredno, lahko zaprosijo dekana članice 
za izjemno odobritev vstopa in predložijo dokazila o obstoju zdravstvenih razlogov.

(2) Breme dokazovanja obstoja zdravstvenih razlogov je na študentu oziroma študentki. V dvomu 
o njihovem obstoju se šteje, da študent ali študentka obstoja tega razloga ni izkazal ali izkazala.

(3) Študenti in študentke, ki jim je prošnja odobrena, morajo spoštovati dodatna navodila članice, 
s katerimi se zagotavlja njihova varnost in zdravje ter varnost in zdravje drugih. Če so potrebna, ta 
navodila sprejme dekan članice.

(4) Zoper odločitev dekana ni dopustna pritožba.

6. člen

(1) Študenti in študentke, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena tega pravilnika in nimajo odobrene 
prošnje po 5. členu tega pravilnika, ne smejo uresničevati pravice do izobraževanja v prostorih 
članic in rektorata.

(2) Članice niso dolžne zagotavljati pravice do izobraževanja osebam iz prejšnjega odstavka na 
drugačen način. Če to dopuščajo prostorske, organizacijske, kadrovske in finančne zmožnosti 
članic, se lahko pravica izobraževanja oseb iz prejšnjega odstavka izjemoma omogoči na drugačen 
način ali v manjšem obsegu. Obseg in način določi senat članice s sklepom. 

7. člen

(1) Študentu ali študentki, ki je neupravičeno vstopil ali vstopila v prostore članice ali rektorata 
Univerze v Ljubljani ali je uspešno ali neuspešno poskusil ali poskusila to storiti s prevaro, 
preslepitvijo ali z zavajanjem pooblaščene osebe iz petega odstavka 4. člena tega pravilnika o 
izpolnjevanju pogojev za vstop, se lahko izreče disciplinska sankcija za disciplinski prekršek pod 



pogoji in v skladu s postopkom in sankcijami, opredeljenimi v Pravilniku o disciplinski 
odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani.

(2) Prepovedano ravnanje neupravičenega vstopa iz prejšnjega odstavka se obravnava kot lažja 
disciplinska kršitev. Poskus neupravičenega vstopa s prevaro, preslepitvijo ali z zavajanjem iz 
prejšnjega odstavka se obravnava kot hujša disciplinska kršitev.

(3) Če ima ravnanje študenta ali študentke znake prekrška, pooblaščena oseba obvesti dekana 
članice oziroma rektorja, ta pa pristojni organ po zakonu o nalezljivih boleznih. Če ima ravnanje 
znake kaznivega dejanja, to naznani pristojnemu državnemu tožilstvu.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Čistopis vsebuje dopolnitev Pravilnika o ukrepih za zagotovitev neposrednega 
študijskega procesa v prostorih Univerze v Ljubljani z dne 19. 10. 2021, in sicer: 

1. člen
V 3. člen Pravilnika o ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostorih 
Univerze v Ljubljani zaradi posledic Sars-CoV-2 se doda nov tretji odstavek, tako da se cel člen po 
novem glasi:

»(1) V času veljave ukrepov po tem pravilniku študenti in študentke lahko vstopijo v prostore članic 
in rektorata in sodelujejo v neposrednem študijskem procesu, če imajo:

1. dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa 
HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 

2. digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v 
nadaljnjem besedilu: EU DCP); 

3. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo 
QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 
izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

4. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejeli: 

– drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali 
kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem 
odmerku; 

– prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

5. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 
presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 

6. dokazilo o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da 
so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka 



simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se 
vzpostavi z dnem cepljenja. 

7. za študente in študentke se kot pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, pri čemer se samotestiranje opravi v prostorih članice oz. rektorata, in sicer enkrat 
tedensko. Organizacijo samotestiranja določi dekan za članico in rektor za rektorat. V primeru 
samotestiranja se izpolni evidenčni list, ki dokazuje rezultat testa.

(2) Če predpisi Republike Slovenije določajo drugačna ali spremenjena dokazila in potrdila iz 
prejšnjega odstavka, se upoštevajo dokazila in potrdila, kot jih opredeljujejo ti predpisi.

(3) Študenti in študentke morajo upoštevati in spoštovati tudi morebitne druge ukrepe, ki jih 
določita rektor za rektorat in dekan za članico.

2. člen

Ta dopolnitev pravilnika začne veljati dan po objavi na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Gregor Majdič, 
rektor
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