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UVOD
Univerza na Primorskem Università del Litorale izvaja raziskovalno in pedagoško dejavnost in
vključuje:
- 5186 študentov
- 470 visokošolskih učiteljev in raziskovalcev
- 210 strokovnih sodelavcev
Univerzo sestavljajo rektorat, 6 fakultet, raziskovalni inštitut, univerzitetna knjižnica, študentski
domovi in pridruženi članici.
Načrt pripravljenosti velja za univerzo kot celoto, pri čemer se določene aktivnosti izvajajo
centralno, na rektoratu, druge pa decentralizirano, na posameznih enotah. Ključno je, da so v
vseh procesih odločanja vključeni tako predstavniki vodstva univerze kot tudi članic.
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DOLOČITEV NUJNIH PROCESOV IN POSTOPKOV
Univerza na Primorskem ne izvaja kratkoročno nujnih storitev, ki bi v primeru njenih ustavitev
predstavljale ogrožanje nacionalne varnosti ali varnosti posameznikov. Srednjeročno in
dolgoročno pa izvaja nacionalno pomembne naloge izobraževanja in raziskovanja, ki so
pomembne za dobrobit celotne slovenske družbe, saj neposredno zagotavljajo konkurenčnost,
razvoj in blaginjo države. Zato je pomembno, da univerza, ne glede na razmere, izvaja svoji
osnovni dejavnosti v čimvečjem obsegu.
Dokler univerza deluje, ne glede na obseg delovanja, morajo nemoteno delovati:
- Čiščenje in vzdrževanje stavb,
- sprejem in oddaja pošte,
- obračun in izplačila plač,
- v primeru organizacije dela na daljavo IKT podpora.
Pod okriljem Univerze na Primorskem delujejo tudi Študentski domovi, ki morajo zagotavljati
24-urno nemoteno in neprekinjeno delovanje, ne glede na razmere.

SORAZMERNOST IN ČASOVNA OMEJENOST UKREPOV
Pri sprejemanju ukrepov je potrebno slediti načelu sorazmernosti in ukrepati glede na
priporočila pristojnih organov ter glede na dejansko (ne dojeto) tveganje. Pri tem je potrebno
pretehtati posledice sprejetja in nesprejetja posameznega ukrepa.
Vsi sprejeti ukrepi so začasni. Njihovo trajanje mora biti definirano že ob objavi ukrepov. Ukrepi
se lahko spremenijo in/ali podaljšajo, a vsakokrat za omejeno trajanje in sorazmerno primerno
situaciji. Izjemoma lahko ukrepi trajajo do preklica, a le, če je tako navodilo pristojnih organov
v državi.

UKREPI ZA ZAUSTAVITEV ŠIRJENJA BOLEZNI
Univerza na Primorskem pri uvajanju ukrepov sledi ukrepom in priporočilom, ki jih uvajajo
državne institucije, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Civilna zaščita.
Vsi sprejeti ukrepi morajo biti predhodno usklajeni z rektorico in učinkovito skomunicirani s
študenti in zaposlenimi. Ukrepi si sledijo glede na nastale razmere in se temu primerno
stopnjujejo. Pri sprejemanju strogih ukrepov je potreben predhodni posvet z epidemiologom.
Trenutno veljavni ukrepi na univerzi so objavljeni na enem mestu in dosegljivi vsem študentom
in zaposlenim. Dokument ukrepov (priloga 1) se po potrebi prilagaja.

Osebni ukrepi
Posebne razmere med ljudmi povzročijo nelagodje in strah. Zato je pomembno, da se
posameznikom dovoli, da sprejmejo dodatne, osebne, strožje ukrepe. Ti lahko vključujejo
dodatno osebno zaščito, delo od doma, koriščenje dopusta ali nadur in druge ukrepe. Univerza
bo spoštovala odločitve posameznikov po teh ukrepih, pod pogojem, da ti ne povzročajo
dodatnega nelagodja med ostalimi zaposlenimi in študenti in da ne predstavljajo dodatnega
finančnega bremena za univerzo.
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Okrepitev higienskih standardov
Prvi, najmilejši in najhitrejši ukrep je okrepitev higienskih standardov, ki v prvi fazi vključuje:
- obveščanje zaposlenih in študentov o pravilni higieni rok in kašlja s pošiljanjem
elektronskih sporočil, objavo v univerzitetnih medijih in namestitvijo plakatov in letakov na
oglasne deske in druga vidna mesta ustanove. Obveščanje poteka tako s strani rektorata
kot s strani članic.
- Nakup in namestitev razkužil na vhode in druga ustrezna mesta v prostorih univerze.
Nakup in namestitev razkužil opravijo upravniki stavb (torej vsaka članica in rektorat zase).
Pri higienskih ukrepih univerza sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Strožji higienski ukrepi (npr. nošnja mask in zaščitnih oblek) se vršijo le v primeru, da univerzo
k temu obvežejo pristojne institucije v državi (npr. Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Ministrstvo za zdravje, Civilna zaščita). Tovrstno zaščitno opremo univerza pridobi iz državnih
blagovnih rezerv.

Omejitve dostopa posameznikom do univerzitetnih prostorov
Možnosti prenosa okužbe z osebe brez znakov bolezni (ne kašljajo, kihajo) je zelo majhna,
zato njihova izolacija ni potrebna, ne glede na njihovo ozadje (predhodna morebitna pot v
tujino). Vsekakor je ob tem pomembna skrb za osebno higieno. Hkrati pa Univerza na
Primorskem poziva vse, ki kažejo znake okužbe (vročina, kašelj, oteženo dihanje), da ostanejo
doma in se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ter delujejo skladno z individualnimi
priporočili strokovnjakov.
Dodatne omejitve do prostorov univerze se bodo izvajale le na podlagi priporočil pristojnega
epidemiologa, ki bo o tem presojal po morebitni potrjeni okužbi zaposlenega ali študenta ali
skladno z Državnim načrtom obvladovanja kriznih razmer. Omejitve lahko vključujejo tudi:
- delno ali popolno omejitev fizičnega dostopa do referatov za študente, vpisne službe in
drugih kontaktnih pisarn;
- delno ali popolno omejitev fizičnega dostopa do knjižnic;
- delno ali popolno omejitev fizilčnega dostopa do prostorov univerze. Izjema so študentski
domovi, ki morajo nemoteno zagotavljati svoje storitve, lahko pa omejijo obiske.

Omejitve izvajanja dogodkov in obštudijskih dejavnosti
Vsi organizatorji dogodkov in obštudijskih dejavnosti morajo slediti omejitvam, ki jih uvede
Vlada ali Civilna zaščita. Že pred tem, pa lahko po lastni presoji in glede na veljavna priporočila
organizatorji posameznih dogodkov:
- omejijo dostop do dogodkov in obštudijskih dejavnosti;
- dogodke ali dejavnosti prestavijo;
- dogodke ali dejavnosti odpovejo;
- dogodke ali dejavnosti izvedejo prilagojeno (brez prisotne javnosti, preko spleta idr.).
Organizator dogodka ali dejavnosti o sprejetih ukrepih čimprej obvesti zainteresirane javnosti.
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Omejitve izvajanja študijskih dejavnosti
Skladno s presojo lahko rektorica v dogovoru z dekani omeji študijsko dejavnost, kar vključuje:
- delno ali popolno omejitev neposredne kontaktne pedagoške oblike dela (predavanja, vaje,
seminarji, prakse);
- delna ali popolna omejitev izvajanja kolokvijev in izpitov;
- delna ali popolna omejitev izvajanja govorilnih ur v prostorih univerze;
- delna ali popolna omejitev zagovorov diplomskih del;
- delna ali popolna omejitev praktičnega usposabljanja v drugih organizacijah;
- delna ali popopolna omejitev terenskega dela in vaj.
V čimkrajšem možnem času po uvedbi kateregakoli izmed ukrepov omejevanja pedagoške
dejavnosti je potrebno izvajalce študijskega procesa in študente informirati tudi o
nadomeščanju izpada, ki je lahko:
- omejeno izvajanje na daljavo;
- prestavljeno izvajanje vsebin oziroma podaljšanje semestra;
- kombinacija obojega (delna prestavitev in delno izvajanje vsebin na daljavo).
Omejevanje izvajanja študijskega procesa je resen in obširen proces, ki mora biti sprejet z vso
skrbnostjo in ob upoštevanju vseh okoliščin.
Študijski proces se omeji na predlog rektorice, po posvetu z dekani. Glede na mnenje
pristojnega epidemiologa se omeji v celoti ali na posamezni enoti. Študijski proces se omeji
tudi v primerih, ko k temu pozovejo zunanje pristojne institucije ali ko izvajanje onemogoči
lastnik objekta - v primerih, ko univerza prostore najema.

Omejitve delovanja raziskovalne dejavnosti
Skladno s presojo lahko rektorica v dogovoru z dekani in direktorji delno ali popolno omeji
raziskovalne dejavnosti v prostorih univerze, kar vključuje tudi dostop do opreme in literature.
Raziskovalni proces se omeji na predlog rektorice, po posvetu z dekani in direktorji. Glede na
mnenje pristojnega epidemiologa se omeji v celoti ali na posamezni enoti. Raziskovalni proces
se omeji tudi v primerih, ko k temu pozovejo zunanje pristojne institucije ali ko izvajanje
onemogoči lastnik objekta - v primerih, ko univerza prostore najema.

Omejitve delovanja strokovnih služb
Skladno s presojo lahko rektorica v dogovoru z dekani in direktorji delno ali popolno omeji
podporne dejavnosti v prostorih univerze, kar vključuje tudi dostop do opreme in zbirk
literature.
Strokovni procesi se omejijo na predlog rektorice, po posvetu z dekani in direktorji. Glede na
mnenje pristojnega epidemiologa se omeji v celoti ali na posamezni enoti. Strokovni procesi
se omejijo tudi v primerih, ko k temu pozovejo zunanje pristojne institucije ali ko izvajanje
onemogoči lastnik objekta - v primerih, ko univerza prostore najema.
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Omejitve službenih poti
Skladno s presojo lahko rektorica v dogovoru z dekani in direktorji delno ali popolno omeji
službene poti v tujino ali posamezna območja Slovenije. Pri tem izhaja iz priporočil pristojnih
institucij. V primeru omejitve potovanj univerza poskuša vseeno povrniti že nastale stroške. Če
to ni mogoče, stroške nosi univerza.

Omejitve gostovanj
Skladno s presojo lahko rektorica v dogovoru z dekani in direktorji delno ali popolno omeji
gostovanja tujih študentov, raziskovalcev in visiokošolskih učiteljev. Pri tem izhaja iz priporočil
pristojnih institucij. V primeru omejitve gostovanj univerza poskuša vseeno povrniti že nastale
stroške. Če to ni mogoče, stroške nosi univerza.

Ukrepi študentskih domov
Študentski domovi morajo zagotavljati nemoteno nastanitev študentov ne glede na razmere.
Z namenom zajezitve širjenja bolezni, lahko uvedejo posebne ukrepe:
- omejitve zunanjih obiskov;
- omejitve gibanja znotraj študentskega doma;
- zagotavljanje nemotenega delovanja (upravljanje in vzdrževanju reda in čistoče) s pomočjo
prebivalcev doma;
- uvajane posebnih varnostnih ukrepov ob poostreni varnostni situaciji.
Študentski domovi morajo pravočasno poskrbeti za zadostno zalogo potrebnega materiala.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA IZVAJANJA DELA
V primeru nastopa kateregakoli omejevalnega ukrepa fizične prisotnosti, je potrebno hkrati
zagotoviti, da univerza izvaja pedagoško, raziskovalno, razvojno in drugo dejavnosti, ne glede
na okoliščine. Pri tem univerza uporabi predvsem digitalne pripomočke in učenje na daljavo.
Izhodišča:
1. intenziviranje procesov digitalizacije, ki nadomeščajo v največji meri fizično prisotnost ljudi,
poveča produktivnost, poceni delovanje sistema in reducira birokratizacijo;
2. uvajanje novega načina dela – poučevanja na daljavo kot dopolnjujočega načina izvajanja
izobraževanja, a ne kot nadomeščanje pač pa kot uvajanje raznovrstnosti in večje
učinkovitosti;
3. uvajanje digitalizacije v druge sisteme univerze, ki so podporni za temeljnih dejavnosti
univerze (računovodstvo, administracija, tehnične službe);
4. učenje na daljavo le kot dopolnilni in začasni ukrep in nikakor ne trajni ukrep, ki popolnoma
nadomesti učenje v predavalnici.
Ob omejitvi fizičnega dostopa se nemudoma vzpostavijo digitalne poti poučevanja in učenja.
Študijski proces na daljavo koordinirajo posamezne fakultete in nosilci predavanj, ki znajo
najbolje presoditi, kaj in kako je možno učiti na daljavo. Pri tem pa je potrebna podpora
fakultete, ki vključuje:
- dostopnost programske opreme;
- dostopnost strojne opreme;
- strokovno podporo na fakulteti, ki zna svetovati o digitalnem učenju na daljavo;
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usposabljanja in stalno podporo.

V primeru omejitev širšega dostopa se lahko tudi drugi procesi vršijo na daljavo
(administrativno in strokovno delo).

Programska oprema
V študijskem procesu se prvenstveno uporabljajo:
- E-učilnica: dostopna na članici;
- VOX: https://vox.arnes.si/;
- JITSI: meet.upr.si;
- ZOOM: https://www.zoom.us/.
Priporočamo, da se fakulteta omeji na posamezni videokonferenčni sistem.
Da bo delo potekalo nemoteno, vse članice in rektorat zagotovijo tudi oddaljeni dostop do
namizja in oddaljene dostope do drugih programov v uporabi (SAOP, UNIS, VIS, idr.).
Hkrati skenirani dokumenti nadomestijo potrebe po originalih.

Delo na daljavo
Univerza na Primorskem v izrednih razmerah vsem zaposlenim dovoli opravljanje dela na
daljavo. V primeru priporočila pristojnega epidemiologa lahko rektorica po posvetovanju z
dekani tudi odredi obvezno delo na daljavo za posamezno enoto ali celotno univerzo.
Zaposleni v tem primeru izkazujejo svojo prisotnost z beleženjem lastnega delovnega časa.
Univerza na Primorskem dovoli delo na domu posameznikom še pred razglasitvijo izrednih
razmer v primeru osebnih pomislekov. Ti posamezniki se morajo o tem predhodno individualno
uskladiti s svojimi nadrejenimi, pri čemer se skupaj dogovorijo o nemotenem poteku in načinu
dela.
Ne glede na vse delo na daljavo, morajo vsaka članica in rektorat zase zagotoviti nemoten
sprejem in pošiljanje pošte. Odgovorna oseba prejeto pošto skenira in jo pošlje zaposlenemu.
Ta oseba tudi poskrbi za sprejem dokumentov od zaposlenih in morebitno urejanje podpisov
ter pošiljanje poštnih pošiljk. Interno poslovanje poteka s skeniranimi dokumenti ali preko
elektronske izmenjave dokumentov, kjer podpisi niso potrebni, ali posebnih programov, ki
vključujejo avtorizacijo.

Financiranje v izrednih razmerah
Univerza na Primorskem ne razpolaga z dovolj opreme in finančnimi zmožnostmi, da lahko
zagotavlja primerno opremljenost vseh zaposlenih in študentov. Tudi obstoječa oprema ne
omogoča varnega dela na daljavo v vseh okoliščinah. Zato se v razglašenih izrednih razmerah
prilagodi tudi financiranje:
- zaposleni niso upravičeni do nadomestila za uporabo svojih sredstev na domu;
- zaposleni in študenti solidarnostno za čas trajanja izrednih ukrepov uporabljajo svojo
opremo (predvsem računalnike). Obstoječa oprema na univerzi, ki ni v uporabi, se dodeli
tistim, ki si je sami ne morejo privoščiti. Univerza apelira na poštenje in solidarnost
študentov in zaposlenih.
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V največji možni meri se uporabijo spletne komunikacijske rešitve, s čimer se zagotovi
varovanje osebnih podatkov posameznikov.

POSTOPEK ODLOČANJA IN UVAJANJA UKREPOV
Odločitve o uvajanju in izvajanju ukrepov sprejema rektorica po posvetu z dekani in direktorji
in glavnim tajnikom.
Na podlagi odločitve rektorica izda sklep, o katerem so obveščeni vsi zaposleni in študenti.
Članica lahko uvede dodatne ukrepe le ob predhodni pridobitvi soglasja rektorice.

POSTOPEK KOORDINACIJE IZVAJANJA UKREPOV
Izvajanje ukrepov poteka koordinirano. Pri tem sodelujejo:
vloga
Odgovorni za
celotno
koordinacijo
ukrepov
Odgovorni za
koordinacijo
na
članici:
tajniki članic
oziroma
pomočniki ali
svetovalci
dekanov
in
direktorjev

naziv
Glavni tajnik

UP FHŠ
UP FM

Ime in priimek
Boštjan Frelih

Jasna Zorko
Staša Ferjančič
Rosso
Nataša Vraneš
Tanja Marsič
– Dejan Paliska

UP FAMNIT
UP PEF
UP
FTŠ
TURISTICA
UP FVZ
Nela Panger
UP IAM
Martina Marušič Kos
UP ŠD
Martina Marušič Kos
REKTORAT
Boštjan Frelih
Poverjeniki in UP
FHŠ
& Sanjin Pobega
namestniki
REKTORAT
poverjenikov
UP
FHŠ
& Sonja Delizaimović
civilne zaščite REKTORAT
UP FM
Blaž Korent
UP FM
Marisol Pribac
UP FAMNIT & UP Katja Kalan
IAM
UP FAMNIT & UP Andrej Ranfl
IAM
UP PEF
Andrej Kocjan
UP PEF
Stelio Felda
UP
FTŠ
– Rian Bizjak
TURISTICA
UP FVZ
Rajko Gržinić
UP FVZ
Sebastjan Cvetrežnik
UP ŠD
Davor Kravanja
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Kontaktni podatki
bostjan.frelih@upr.si

jasna.zorko@fhs.upr.si,
Stasa.ferjancic@fm-kp.si
natasa.vranes@upr.si
Tanja.Marsic@pef.upr.si
Dejan.paliska@fts.upr.si
Nela.Panger@fvz.upr.si
martina.m.kos@upr.si
martina.m.kos@upr.si
bostjan.frelih@upr.si
sanjin.pobega@upr.si
sonja.delizaimovic@upr.si
blaz.korent@fm-kp.si
marisol.pribac@fm-kp.si
katja.kalan@upr.si
andrej.ranfl@famnit.upr.si
andrej.kocjan@pef.upr.si
stelio.felda@pef.upr.si
rian.bizjak@fts.upr.si
rajko.grzinic@fvz.upr.si
sebastjan.cvetreznik@fvz.upr.si
davor.kravanja@upr.si
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ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Univerza na Primorskem poziva vse zaposlene in študente k spoštovanju varnosti
posameznikov in zagotavljanju redu in miru v vseh razmerah. V primeru ocene večjega
varnostnega tveganja, lahko univerza uvede strožje varnostne ukrepe z namenom zaščite
oseb in premoženja. Ti vključujejo vzpostavitev rediteljske službe, sprotno inventuro, najem
varnostnikov in po potrebi onemogočen dostop do posameznih prostorov oziroma objektov.

PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE IN SPOŠTOVANJE PRAVIC
Posebne razmere med ljudmi povzročijo nelagodje in strah. Vendar je tudi v tej situaciji kršenje
pravic posameznikov nedopustno in strogo sankcionirano.
Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave, pri
čemer so v dani situaciji lahko ogrožene predvsem naslednje pravice:
- pravica do osebnega dostojanstva in varnosti;
- nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter
osebnostnih pravic (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic);
- varstvo osebnih podatkov;
- svoboda izražanja;
- svoboda vesti;
- prepoved vsakršnega spodbujanja k naravni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti;
- lastninska pravica delodajalca.
Odgovorne osebe, pooblaščenci in vsi zaposleni ne bodo diskriminirali posameznikov, hkrati
pa bodo zagotovili varstvo osebnih podatkov vsakemu posamezniku ne glede na narodnost,
raso, barvo, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno
usmerjenost, premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj
oziroma vrsto prebivališča ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Skladno z določili Ustave Republike Slovenije, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o
varovanju osebnih podatkov, lahko delodajalec zbira zgolj tiste podatke, ki jih nujno potrebuje.
Hud poseg v zasebnost je tako tudi zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju
posameznikov in načinu preživljanja prostega časa. Posameznikom dostop do dela ali
storitev univerze ne bo omejen zaradi osebnih okoliščin, zdravstvenega stanja ali
načina preživljanja prostega časa.
Z ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine se lahko izjemoma začasno
razveljavi ali omeji le v vojnem ali izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne svoboščine
se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu,
ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi
temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju,
gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini.
Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. O
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog
vlade državni zbor. Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz prvega
odstavka predsednik republike.
Kakršnakoli oblika diskriminacije, hujskanja, napeljevanja k diskriminaciji in neenaki
obravnavi posameznikov bo sankcionirana najprej z opozorilom nadrejenega, če pa to
ne bo zaleglo, pa s postopkom pred disciplinsko komisijo.
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V primeru, da bo kdo izmed zaposlenih zbolel za epidemiološko razglašeno boleznijo, bo o
tem obveščen pristojni epidemiolog, ki bo odločal o potrebnih ukrepih za zajezitev širjenja
bolezni na instituciji. To lahko vključuje tudi pregled preteklih stikov obolelega posameznika in
poziv k dodatnim previdnostnim ukrepom s posamezniki. Vsekakor pa se tovrstne aktivnosti
izvajajo pod strokovnim zdravstvenim nadzorom in z maksimalno skrbjo za spoštovanje
osebnih pravic, predvsem z ozirom na varovanje zasebnih podatkov. Univerza in njeni
zaposleni ne upravljajo s seznamom stikov in kontaktnimi podatkimi, ampak je to v pristojnosti
epidemiologa. Skladno s priporočili, pa univerza sodeluje z epidemiologom in sledi njegovim
priporočilom.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH
Univerza na Primorskem skrbi za redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih o temah,
ki so pomembne za njeno delovanje. Glede na okoliščine in uvajanje ukrepov za preprečevanje
širjenja okužb in ukrepov za zagotavljanje nemotenega delovanja, se zaposlenim ponudi
predvsem informacije o:
- skrbi za osebno higieno;
- oddaljenem dostopu do dokumentov in gradiv;
- oddaljenem poučevanju in učenju.
Izobraževanja in usposabljanja se lahko izvajajo na različne načine – osebno, spletno, z izdajo
navodil ali posredovanjem gradiv.

IDENTIFIKACIJA IN SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI
Univerza na Primorskem pri uvajanju ukrepov sodeluje s pristojnimi državnimi institucijami in
organi, predvsem z:
- Nacionalnim inštitutom za javno zdravje;
- Ministrstvom za zdravje;
- Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport;
- Civilno zaščito;
- Mestno občino Koper, občino Izola, občino Piran;
- drugimi organi, pristojnimi za zagotavljanje varnosti oseb in premoženja.

NAČRT KOMUNICIRANJA
Pravočasno, jasno in mirno komuniciranje je v dani situaciji ključno. Pri tem sodelujejo:
- rektorica,
- glavni tajnik,
- pomočniki rektorice,
- dekani in direktorji,
- tajniki oziroma pomočniki direktorjev članic,
- Služba za komuniciranje rektorata UP,
- pristojne službe oziroma predstavniki za komuniciranje članic univerze,
- referati članic.
Osnovna vloga vseh komunikatorjev je umirjanje razmer. Seznanjeni morajo biti z veljavnimi
ukrepi in opozoriti na morebitne nejasnosti z namenom, da se ukrepe prilagodi, preden se o
njih obvešča javnosti.
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Namen komuniciranja je predvsem primerno obveščanje študentov in zaposlenih na univerzi.
Sekundarnega pomena je obveščanje širših javnosti preko medijev. Interes javnosti je
razumljiv, a univerza lahko obvešča le o svojih lastnih ukrepih (ki niso nujno univerzalni za vse
situacije).

Obveščanje o ukrepih
Obveščanje o ukrepih se vrši na različne načine. Ko rektorica sprejme ukrep, kabinet rektorice
ali glavni tajnik o tem obvestijo dekane in tajnike fakultet in Službo za komunicranje UP.
Služba za komuniciranje UP informacijo prenese zaposlenim prek interne e-pošte Informator
UP, z objavo na spletni strani univerze (www.upr.si in/ali www.upbudi.si) in na socialnih
spletnih omrežjih univerze: Facebook profilu, Instagram profilu ipd.
Dekani, direktorji, tajniki oziroma pomočniki direktorjev skladno z uveljavljeno prakso poskrbijo
za dodatno obveščanje zaposlenih na lastni članici. Prav tako so odgovorni za obveščanje
študentov preko referatov in svojih pristojnih predstavnikov za komuniciranje.
Jasna in nezavajajoča obvestila so posredovana na več možnih kanalov. Pri vsem
komunicranju se posebno pozornost nameni preprečevanju diskriminacije, spoštovanju pravic
in nagovarjanju obstoječih strahov in pomislekov.

Dosegljivost za informacije
Članice in rektorat določijo dosegljive kontaktne osebe, ki so zaposlenim in študentom na voljo
za dodatna pojasnila in informacije o ukrepih.
O prejetih vprašanjih in klimi na članici vsakodnevno obveščajo rektorat, ki lahko skladno s
tem sprejme potrebne dodatne ukrepe komuniciranja.
Novinarska vprašanja sprejema Služba za komuniciranje Univerze na Primorskem. Ta
morebitne odgovore uskladi z vodstvom (rektorico in glavnim tajnikom) in Službo za odnose z
javnostmi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Objektivnost in preverljivost informacij
Univerza na Primorskem bo napotila vse zaposlene in študente k verodostojnim virom
informacij. To so drugi državni organi, predvsem Nacionalni inštitut za javno zdravje. Univerza
ne bo posredovala medijskih sporočil, niti teh ne bo komentirala.
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PRILOGA 1: TRENUTNO VELJAVNI UKREPI
ukrepi 24.2.2020
UKREPI ZA ZAUSTAVITEV ŠIRJENJA BOLEZNI
Osebni ukrepi
Dovoljeni
Obveščanje o pravilni higieni rok in kašlja,
V veljavi
osebnih stikih
Nakup in namestitev razkužil na vhode
V veljavi
Strožji higienski ukrepi (npr. nošnja maska in
zaščitnih oblek)
Delna ali popolna omejitev fizičnega dostopa
do referatov za študente, vpisne službe in
drugih kontaktnih pisarn
Delna ali popolna omejitev fizilčnega dostopa
do knjižnic

Delna ali popolna omejitev fizičnega dostopa
do prostorov univerze
Omejitev dostopa do dogodkov in
obštudijskih dejavnosti
Prestavljeni dogodki ali dejavnosti

Ukrepi 9.3.2020

Ukrepi 12.3.2020

Ukrepi 13.3.2020

Dovoljeni
V veljavi

Dovoljeni
V veljavi

Dovoljeni
V veljavi

V veljavi

V veljavi

V veljavi

omejitev fizičnega
dostopa do referata
do 21.3. (UP PEF)
delna omejitev na UP
FVZ do 21.3.
Omejitev fizičnega
dostopa do knjižnice
do 21.3. (UP PEF,
UP FM)
delna omejitev na UP
FVZ do 21.3.
delna omejitev na UP
FVZ do 21.3.

omejitev fizičnega
dostopa do referata
do 28.3. (UP PEF)
delna omejitev na UP
FVZ do 28.3.
Omejitev fizičnega
dostopa do knjižnice
do 28.3. (UP PEF,
UP FM)
delna omejitev na UP
FVZ do 28.3.
delna omejitev na UP
FVZ do 28.3.

V veljavi do 28.3.

Vsi dogodki univerze
do 21.3. prestavljeni
ali odpovedani

Vsi dogodki univerze
do 28.3. prestavljeni
ali odpovedani

Vsi dogodki univerze
do 28.3. prestavljeni
ali odpovedani

Odpovedani dogodki ali dejavnosti
Prilagojena izvedba dogodkov ali dejavnosti
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V veljavi do 28.3.

Omejitev za vse,
razen izvzete
posameznike do
28.3.
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Delna ali popolna omejitev neposredne
kontaktne pedagoške oblike dela (predavanja,
vaje, seminarji, prakse)

V veljavi popolna
omejitev do 21.3.

V veljavi popolna
omejitev do 28.3.

V veljavi popolna
omejitev do 28.3.

Delna ali popolna omejitev izvajanja
kolokvijev in izpitov
Delna ali popolna omejitev izvajanja
govorilnih ur v prostorih univerze

V veljavi popolna
omejitev do 21.3.
V veljavi delna
omejitev (glede na
osebni dogovor) do
21.3.
V veljavi delna
omejitev do 21.3. –
zagovori zaprti za
javnosti
Popolna omejitev do
21.3. (UP FVZ)
V veljavi popolna
omejitev skupinskih
obiskov in dela do
21.3.

V veljavi popolna
omejitev do 28.3.
V veljavi delna
omejitev (glede na
osebni dogovor) do
28.3.
V veljavi delna
omejitev do 28.3. –
zagovori zaprti za
javnosti
Popolna omejitev do
28.3. (UP FVZ)
V veljavi popolna
omejitev skupinskih
obiskov in dela do
28.3.

V veljavi popolna
omejitev do 28.3.
V veljavi popolna
omejitev do 28.3.

Delna ali popolna omejitev zagovorov
diplomskih del
Delna ali popolna omejitev praktičnega
usposabljanja v drugih organizacijah
Delna ali popopolna omejitev terenskega dela
in vaj
Omejitve delovanja raziskovalne dejavnosti
Omejitve delovanja strokovnih služb
Omejitve službenih poti

V veljavi omejitev
službenih poti v tujino
do 28.3.

Omejitve gostovanj tujih študentov,
raziskovalcev in visokošolskih učiteljev
Ukrepi študentskih domov:
- Omejitve zunanjih obiskov;
- Omejitve gibanja znotraj študentskega
doma;
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V veljavi popolna
omejitev do 28.3.
V veljavi popolna
omejitev do 28.3.
V veljavi popolna
omejitev do 28.3.
Delo na daljavo do
28.3.
Delo na daljavo do
28.3.
V veljavi omejitev
službenih poti v tujino
do 28.3.
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-

Zagotavljanje nemotenega delovanja
(upravljanje in vzdrževanju redu in čistoče)
s pomočjo prebivalcev doma;
Uvajanje posebnih varnostnih ukrepov ob
poostreni varnostni situaciji.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA IZVAJANJA DELA
Poučevanje in delo na daljavo
Delo na daljavo
Dovoljeno v
individualnem
dogovoru

V pripravi
Dovoljeno v
individualnem
dogovoru

V veljavi
Dovoljeno v
individualnem
dogovoru

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV
Vzpostavitev rediteljske službe
Sprotna inventura
Najem varnostnikov
Onemogočen dostop do prostorov oziroma
objektov
Drugi varnostni ukrepi

V veljavi
Obvezno do 28.3.

V veljavi do 28.3.
V veljavi do 28.3.

PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE IN SPOŠTOVANJE PRAVIC
Obveščanje zaposlenih
Drugi ukrepi z namenom preprečevanja
diskriminacije in spoštovanja pravic

V veljavi

V veljavi

V veljavi

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI
Sodelovanje z drugimi institucijami
vzpostavljeno

vzpostavljeno

vzpostavljeno

vzpostavljeno

NAČRT KOMUNICIRANJA
Načrt komuniciranja

V veljavi

V veljavi

V veljavi

V pripravi
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PRILOGA 2: POMEMBNI KONTAKTI
UNIVERZA NA PRIMORSKEM - REKTORAT
IME IN PRIIMEK
Boštjan Frelih

E-MAIL
bostjan.frelih@upr.si

TELEFON
+386 41 876 420

Glavni tajnik

FUNKCIJA

Aleš Oven
Mirella Baruca

ales.oven@upr.si
mirella.baruca@upr.si

+386 51 232 948
+386 40 457 510

Pomočnik rektorice
Vodja službe za komuniciranje

Sanjin Pobega

sanjin.pobega@upr.si

Poverjenik civilne zaščite za UP FHŠ
in rektorat

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na univerzi in
rektoratu
Pomoč pri koordinaciji ukrepov
Posredovanje informacij zaposlenim in
medijem
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FHŠ in rektoratu

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE – UP FHŠ
IME IN PRIIMEK
Jasna Zorko
Sanjin Pobega

E-MAIL
jasna.zorko@fhs.upr.si
sanjin.pobega@upr.si

Sonja Delizaimović

sonja.delizaimovic@upr.si

TELEFON

FUNKCIJA
Tajnik UP FHŠ
Poverjenik civilne zaščite za UP FHŠ
in rektorat
Namestnica poverjenika civilne
zaščite za UP FHŠ in rektorat

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP FHŠ
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FHŠ in rektoratu
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FHŠ in rektoratu

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT – UP FM
IME IN PRIIMEK
Staša Ferjančič
Rosso
Marisol Pribac

E-MAIL
stasa.ferjancic@fm-kp.si

Blaž Korent

TELEFON

FUNKCIJA
Tajnik UP FM

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP FM

marisol.pribac@fm-kp.si

Poverjenica civilne zaščite za UP FM

blaz.korent@fm-kp.si

Poverjenik civilne zaščite za UP FM

Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FM
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FM
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – UP FAMNIT
IME IN PRIIMEK
Nataša Vraneš
Andrej Ranfl

E-MAIL
natasa.vranes@upr.si
andrej.ranfl@famnit.upr.si

Katja Kalan

katja.kalan@upr.si

TELEFON
+386 41 759 269
+386 51 39 14 33

FUNKCIJA
Tajnik UP FAMNIT
Poverjenik civilne zaščite za UP
FAMNIT in UP IAM
Namestnica poverjenika civilne zaščite
za UP FAMNIT in UP IAM

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP FAMNIT
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FAMNIT in UP IAM
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FAMNIT in UP IAM

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP PEF
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
PEF
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
PEF

UNIVERZA NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKA FAKULTETA – UP PEF
IME IN PRIIMEK
Tanja Marsič
Andrej Kocjan

E-MAIL
tanja.marsic@upr.si
andrej.kocjan@pef.upr.si

TELEFON
+386 41 822 496
+386 40 89 28 78

FUNKCIJA
Tajnik UP PEF
Poverjenik civilne zaščite za UP PEF

Stelio Felda

stelio.felda@pef.upr.si

+386 51 63 25 65

Namestnik poverjenika civilne zaščite
za UP PEF

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – UP FTŠ – TURISTICA
IME IN PRIIMEK
Dejan Paliska

E-MAIL
dejan.paliska@fts.upr.si

Rian Bizjak

rian.bizjak@fts.upr.si

TELEFON

FUNKCIJA
Pomočnik dekana UP FTŠ TURISTICA
Poverjenik civilne zaščite za UP FTŠ TURISTICA
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ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP FTŠ TURISTICA
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FTŠ - TURISTICA
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM FALULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU – UP FVZ
IME IN PRIIMEK
Nela Panger
Rajko Gržinić

E-MAIL
nela.panger@fvz.upr.si
rajko.grzinic@fvz.upr.si

TELEFON

Sebastjan
Cvetrežnik

sebastjan.cvetreznik@fvz.upr.si

+386 31 336 711

FUNKCIJA
Tajnik UP FVZ
Poverjenik civilne zaščite za UP
FVZ
Namestnik poverjenika civilne
zaščite za UP FVZ

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP FVZ
Ukrepanje v izrednih razmerah na
UP FVZ
Ukrepanje v izrednih razmerah na
UP FVZ

UNIVERZA NA PRIMORSKEM INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
IME IN PRIIMEK
Martina Marušič Kos
Andrej Ranfl

E-MAIL
martina.m.kos@upr.si
andrej.ranfl@famnit.upr.si

Katja Kalan

katja.kalan@upr.si

TELEFON
+386 41 716 358
+386 51 39 14 33

FUNKCIJA
Svetovalka direktorja UP IAM
Poverjenik civilne zaščite za UP
FAMNIT in UP IAM
Namestnica poverjenika civilne zaščite
za UP FAMNIT in UP IAM

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP IAM i
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FAMNIT in UP IAM
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
FAMNIT in UP IAM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM ŠTUDENTSKI DOMOVI – UP ŠD
IME IN PRIIMEK
Martina Marušič Kos
Davor Kravanja

E-MAIL
martina.m.kos@upr.si
davor.kravanja@upr.si

TELEFON
+386 41 716 358
+386 41 522 190

FUNKCIJA
Svetovalka direktorja UP ŠD
Poverjenik civilne zaščite za UP ŠD

ZADOLŽITVE
Koordinacija ukrepov na UP ŠD
Ukrepanje v izrednih razmerah na UP
ŠD

E-MAIL
soj.mizs@gov.si

TELEFON
+386 1 400 53 38
+386 31 396 582

FUNKCIJA
Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za izobraževnje, znanost in
šport

ZADOLŽITVE
Usklajevanje medijskih odgovorov

DRUGI
IME IN PRIIMEK
Nataša Gerkeš
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