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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 27. septembra 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 vseh dejavnosti univerze ob
upoštevanju Navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih
ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.
Pri tem vsi zaposleni, študenti in obiskovalci, ki vstopajo v prostore univerze izpolnjujejo pogoj PCT:
- PREBOLELOST – v obdobju 10-180 dni od začetka simptomov bolezni oziroma od pozitivnega
rezultata testa PCR,
- CEPLJENOST – izvedeno polno cepljenje,
- TESTIRANJE – negativni test HAG ali negativni PCR test, ki ni starejši od števila dni, določenega
z veljavnimi predpisi. Kot pogoj šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje.
Članice zagotavljajo študij študentom posameznih študijskih programov pod enakimi pogoji in skladno
z načelom enakih možnosti za vse študente.

DELO IN ŠTUDIJ OD DOMA

Zaposleni opravljajo delo na običajnem mestu.
Študenti in zaposleni z zdravstvenimi omejitvami lahko študirajo ali delajo na daljavo. Na podlagi
zdravniškega potrdila, se za študente pripravijo osebni programi, vodstvo članice pa ob dogovoru z
zaposlenimi poišče varen način dela, kar lahko vključuje tudi začasno odredbo za delo na domu.
Delo in študij od doma sta omogočena tudi vsem, ki so v karanteni ali samoizolaciji.
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ORGANIZACIJA JAVNIH DOGODKOV

Pri organizaciji javnih dogodkov, obštudijske dejavnosti, vseživljenjskega učenja in drugih
tovrstnih aktivnosti je potrebno spoštovati vsa veljavna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta
za javnega zdravja.

REKREACIJA

Rekreacija študentov in zaposlenih je dovoljena skladno z odloki Vlade Republike Slovenije, ki urejajo
šport in rekreacijo v času ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.

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. V primeru, da je
predvidena karantena, so mobilnosti še vedno dovoljene, a jih mora predhodno odobriti rektorica ali
dekan oziroma direktor članice. Dohodne mobilnosti so dovoljene ob upoštevanju odlokov, ki urejajo
prehajanje državnih meja.

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.
Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica pripravijo svoja navodila za delo.

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.
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II.
S tem sklepom se razveljavi sklep 1142-141/2021 z dne 6. 9. 2021.
Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica.

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

KLAVDIJA
KUTNAR

Digitally signed by
KLAVDIJA KUTNAR
Date: 2021.09.25
12:55:51 +02'00'

3

