Na podlagi 2. odstavka 65. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7 (uradno prečiščeno
besedilo) Ur.l. RS, št. 32/2012, ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/2012, ZPCP-2D, Ur. l. RS, št. 57/2012
in ZViS-I, Ur. l. RS, št. 109/2012), 47. in 237. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
8/2005 s spremembami, dopolnitvami in popravki) je Senat Univerze v Ljubljani na 18. seji
dne 26. 5. 2015 sprejel naslednje

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici
z dne 23. 4. 2013

1. Člen
V Pravilniku o študentski izkaznici (v nadaljevanju: Pravilnik) se v zadnji odstavek 3. člena
doda besedilo, tako da se ta odstavek po novem glasi:
Kakršnakoli zloraba izkaznice ali ponarejanje izkaznice se šteje za hujšo kršitev dolžnosti
študentov, ki ima za posledico uvedbo disciplinskega postopka zoper študenta v skladu s
pravilnikom o disciplinski odgovornosti študentov. Ponarejanje izkaznice oz. posredovanje
neresničnih osebnih podatkov za izdajo izkaznice je kaznivo dejanje, zato se zoper kršitelja
sproži kazenski postopek v skladu s področno zakonodajo.
2. Člen
V 6. členu se dodata nova odstavka, ki se glasita:
(1) Študent ob vpisu skupaj z osebnimi podatki v študijsko informatiko odda v digitalni obliki
svojo barvno fotografijo standardne velikosti (3,5 x 4,5 cm), ki je skladna s Priporočili in
navodili Ministrstva za notranje zadeve, za zajem osebne fotografije in jo v obrazcu za vpis
oblikuje na standardno velikost.
2) Študent mora za obdelavo svoje fotografije podati soglasje, s katerim dovoli uporabo
fotografije na študentski izkaznici. Študent natisnjen vpisni list s potrebnimi podatki odda na
članici kamor se vpisuje.
- V primeru, da študent odkloni podpis soglasja na vpisnem listu, se njegova fotografija, če jo
je že oddal, izbriše iz elektronskega odložišča študijske informatike, in izda študentska
izkaznica brez fotografije.
- V koliko študent ob vpisu ne odda svoje osebne fotografije, se izda študentska izkaznica
brez fotografije.
Obstoječi 1., 2. in 3. odstavek postanejo 3., 4. in 5. odstavek.

3. Člen
V 7. členu se spremeni 1. odstavek, tako da se po novem glasi:
(1) Izdelovalec izkaznic izdelane izkaznice posreduje rektoratu, ta pa naprej članicam.
Ob predaji izkaznic rektoratu tako izdelovalec kot tudi služba za informatiko Univerze v
Ljubljani izbrišeta vse elektronsko hranjene osebne fotografije študentov.
4. Člen
V 8. členu se na koncu 1. odstavka doda:
V obvestilu mora navesti resnične podatke o razlogih iz prvega stavka tega člena.
- V primeru, da študent želi študentsko izkaznico, ki bo vsebovala tudi njegovo
fotografijo, mora zahtevku za novo študentsko izkaznico dodati svojo osebno
fotografijo in podati soglasje, s katerim dovoli uporabo fotografije na študentski
izkaznici, v nasprotnem primeru se ravna kot predvideva 2. alineja 2. odstavka 6.
člena.
Obstoječi 2. odstavek postane 3. odstavek.
5. Člen
Spremeni se 9. člen, tako da se po novem glasi:
(1) Študent je dolžan o spremembi osebnih podatkov, ki so navedeni na izkaznici in kamor
sodi tudi sprememba osebnega izgleda na način, da fotografija na študentski izkaznici ne
kaže več njegove prave podobe, nemudoma obvestiti članico Univerze v Ljubljani, članica pa
na njegove stroške in po predložitvi dokumenta, ki dokazuje spremembo stanja oz. ob
predložitvi nove osebne fotografije, naroči novo izkaznico. Ob prejemu nove izkaznice je
študent dolžan vrniti staro izkaznico.

6. Člen
Spremeni se 1. odstavek 13. člena, tako da se po novem glasi:
(1) Izkaznico prejme študent na referatu članice, ob podpisu evidence o prevzemu in
izkazani istovetnosti.
7. Člen
V 14. členu se spremeni 1. alineja 2. odstavka, tako da se po novem glasi:
- osebne podatke iz priloge tega pravilnika, brez osebnih fotografij študentov, s
podatkom o tem, katere študentske izkaznice so bile izdane z osebnimi fotografijami,
pri čemer so zraven zabeležena tudi pisna soglasja študentov.

II. Prehodne in končne določbe
8. Člen
(1) Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletnih
straneh Univerze v Ljubljani.
9. Člen
Imetniki trenutnih študentskih izkaznic, ki so bile izdane pred uveljavitvijo sprememb
Pravilnika, lahko novo študentsko izkaznico z osebno fotografijo ob plačilu stroškov izdelave,
predložitvi osebne fotografije in podanim soglasjem naročijo v referatu članice.

V Ljubljani, _____________
predsednik Senata UL
prof. dr. Ivan Svetlik, rektor UL

Sprememba priloge k Pravilniku o študentski izkaznici z dne 23. 4. 2013:
TEHNIČNI OPIS ŠTUDENTSKE IZKAZNICE IN NALEPKE
II. Pri podatkih na prvi strani izkaznice se doda 7. alineja, ki opredeljuje fotografijo študenta
na izkaznici.

