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Na podlagi 28. člena Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 51/15 UP-UPB2 in spremembe)
rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, izdajam naslednji

SKLEP
o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19
I.
Od 1.2.2021 na Univerzi na Primorskem veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni
COVID-19:

IZVAJANJE DEJAVNOSTI UNIVERZE

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega
dela ob upoštevanju Navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času
veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19, v kolikor to, glede na regijske ukrepe, dovoljujejo
ukrepi Vlade Republike Slovenije. Pri tem:
- je potrebno vzdrževanje minimalne medosebne razdalje 1,5 metra med posamezniki – manjša
razdalja je dovoljena le v specializiranih predavalnicah (laboratoriji, vajalnice, glasbene učilnice,
simulacijske sobe, računalniške predavalnice, itn.),
- morajo vsi študenti in zaposleni nositi maske v skupnih prostorih. Natančnejše zahteve za nošenje
mask so objavljene na spletni strani univerze,
- se zaposleni, ki izvajajo pedagoški proces v prostorih univerze, udeležijo hitrega antigenskega
testiranja na bolezen COVID- 19 in so na njem negativni.
Ostale vsebine in aktivnosti (npr., vendar ne izključno, izpiti, predavanja, seminarji in seminarske vaje)
se ne izvajajo v prostorih univerze, ampak prilagojeno:
- kjer je to mogoče se pedagoški proces izvaja na daljavo;
- v kolikor pedagoškega procesa ni mogoče izvesti učinkovito na daljavo, se opravljanje teh
aktivnosti prestavi na kasnejši čas;
- v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne
omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti
prestavi na kasnejši čas.
Rektorat univerze na svoji spletni strani objavi v katerih enotah se lahko izvaja pedagoški proces in v
katerih ne.
Vodstvo rektorata in članic organizira delo tako, da se študijski, raziskovalni in administrativni procesi
čimbolj nemoteno odvijajo tudi vnaprej, ne glede na veljavne ukrepe.
1

MAKSIMALNO ŠTEVILO OSEB V PROSTORU

Omejeno je maksimalno število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v posameznem prostoru:
- 1 oseba v delovnem prostoru za opravljanje dela,
- 17 oseb v specializiranih predavalnicah (15 študentov, izvajalec in tehnik), kjer ni mogoče
zagotavljati minimalne medosebne razdalje.
Omejitev ne velja za Študentske domove, ki omejitve določijo sami.

SLUŽBENE POTI IN MOBILNOSTI

Službene poti v tujino in odhodne mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih, ki trajajo dlje kot
mesec dni so dovoljene brez omejitev. Krajše službene poti in mobilnosti študentov in zaposlenih so
dovoljene v primeru, da na poti in ob povratku ni potrebno preživljanje karantene. Dohodne mobilnosti
so dovoljene ob upoštevanju Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v
notranjosti Republike Slovenije.

DELO OD DOMA

Zaposleni se dogovorijo z vodstvom članice ali rektorata o organizaciji dela (delo v prostorih, delo od
doma, odsotnost). Pri tem vodstvo rektorata in članic zagotovi, da so podpisniki na voljo za
podpisovanje in da se nujni procesi nemoteno odvijajo vnaprej:
čiščenje in vzdrževanje prostorov univerze,
sprejem in oddaja pošte,
obračun in izplačilo plač,
IKT podpora zaposlenim,
in morebitni drugi nujni procesi.

BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

Omeji se gibanje v študentskih domovih skladno z vsakokratnim Odlokom o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih.
Vodstvo in uprava študentskih domov sami presojajo o utemeljenih razlogih za uveljavljanje izjem
bivanja v študentksih domov.

REKREACIJA

Vodena rekreacija študentov in zaposlenih se ne izvaja »v živo«.
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ORGANIZACIJA JAVNIH DOGODKOV

Na kasnejši čas so prestavljeni vsi javni dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge
kontaktne aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

NAVODILA

Rektorat pripravi navodila za izvajanje dela, pedagoškega procesa in preverjanja znanj, članice pa
natančneje opredelijo protokole glede na specifike prostorov v katerih izvajajo posamezne dejavnosti.
Z navodili se seznani vse študente in zaposlene pred pričetkom izvajanja dela v prostorih univerze. Pri
tem je potrebno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z boleznijo
COVID-19.

POZIVI

Vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih
higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
Vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in
WHO.
Vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

II.
S tem sklepom se razveljavi sklep 1142-5/2021 z dne 21.1.2021.
Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica.

Prof. dr. Klavdija Kutnar,
rektorica Univerze na Primorskem
Dostaviti:
- članicam univerze,
- arhiv, tu.
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