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V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17 in spremembe), Pravili Fakultete za upravo
(sprejeta, 25. 8. 2021, na podlagi določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11,
ZVZD-1), Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 in spremembe, ZDR-1), Odloka o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARSCoV-2 (Ur. l. RS, št. 146/21, 149/2021 in 152/2021), 7. točke 3. člena in 5. točke 4. člena Pravilnika o
ukrepih za zagotovitev neposrednega študijskega procesa v prostih Univerze v Ljubljani zaradi posledic
SARS-CoV-2, ki ga je sprejel Senat Univerze v Ljubljani 21. 9. 2021 ter drugimi veljavnimi predpisi RS,
izdanimi zaradi širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: COVID-19), prof. dr. Mirko
Pečarič, dekan Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, sprejemam

Navodila za izvajanje pouka v študijskem letu 2021/2022 ter
Protokol samotestiranja zaposlenih in študentov na
Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani
Za študente Fakultete za upravo je udeležba v študijskem procesu v študijskem letu 2021/2022 mogoča
zgolj ob izpolnjevanju pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Vsaka oseba, ki vstopa v prostore
Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, mora izpolnjevati PCT pogoj ter predložiti ustrezna dokazila
za izpolnjevanje enega od PCT pogojev, ki jih predloži na zahtevo pooblaščene osebe. Pogoj PCT se
preverja na vhodu v stavbo Fakultete s strani pooblaščene osebe.
Za izvajanje aktivnosti v predavalnicah je potrebno upoštevati naslednje omejitve in navodila:
-

študenti, ki imajo simptome in znake akutne okužbe dihal nimajo vstopa v prostore fakultete;
pred vstopom in ob izstopu je obvezno razkuževanje rok ali temeljito umivanje rok;
v vseh prostorih je potrebno nošenje zaščitne obrazne maske ves čas zadrževanja v prostorih
fakultete;
v prostore se vstopa posamično in v kolikor je le mogoče ob ohranjanju varnostne razdalje 1,5m;
prostor najprej zapustijo osebe, ki so bližje izhodu;
predavalnice fakultete se po vsaki aktivnosti prezračijo in razkužijo v določenih intervalih.

Ukrepanje v primeru okužbe s SARS-Cov-2 pri študentih in zaposlenih na Fakulteti za upravo
Univerze v Ljubljani
Študenti in zaposleni se ob pojavu simptomov ali znakov covid-19 najprej obrnejo na izbranega osebna
zdravnika. V primeru okužbe se pouka ne smejo udeležiti in/ali biti prisotni na delovnem mestu. O
svojem stanju študenti obvestijo študentski referat po e-pošti, zaposleni pa nadrejenega na delovnem
mestu.

Splošni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe:
-

obvezna je uporaba obraznih zaščitnih mask v vseh javnih notranjih prostorih;
medosebna razdalja med osebami v predavalnici;
v skladu z veljavnimi odloki in ob uporabi obrazne zaščitne maske in pogoja PCT razdalja 1,5 m
trenutno ni obvezna, je pa priporočljiva v skladu s splošnimi priporočili NIJZ;
pred pričetkom vseh oblik pouka izvajalec predavanj/vaj/seminarjev študente opozori o
obveznem izpolnjevanju pogoja PCT, ki lahko pri pouku sodelujejo le, če pri njih niso prisotni
simptomi ali znaki okužbe zgornjih dihal.

Protokol ravnanja v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2
Študenti v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2 obvestijo Referat za študijske zadeve, zaposleni pa
nadrejenega na delovnem mestu. Nadalje Referat za študijske zadeve o okužbi seznani tudi izvajalca/e
predavanj/seminarjev/vaj. Referat za študijske zadeve o prisotnosti okužbe anonimno, brez katerega koli
osebnega podatka, obvesti osebe, prisotne na skupnih obveznostih z okuženo osebo, da je bila oseba na
skupnih obveznosti v obdobju kužnosti (zadostuje datum, čas in lokacija stika v obdobju kužnosti).
Obdobje kužnosti je definirano glede na prisotnost simptomov ali znakov bolezni okužbe:
-

pri simptomatski osebi: od 48 ur pred začetkom simptomov in
pri asimptomatski osebi: od 48 ur pred odvzemom brisa.

Ukrepanje v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2
1.) Cepljene osebe (polno cepljene osebe z vsemi predvidenimi odmerki po vzpostavitvi zaščite po
zadnjem odmerku): nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba
naj se samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo
osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.
2.) Prebolevniki (osebe, ki so bolezen prebolele v zadnjih 180 dneh in je bila okužba dokazana s testom
PCR): nadaljnje ukrepanje ni potrebno, osebe se lahko udeležijo obveznosti. Oseba naj se
samoopazuje. V primeru minimalnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal, naj kontaktirajo
osebnega zdravnika in se do odločitve zdravnika samoizolirajo.
3.) Osebe, ki niso cepljene ali prebolevniki. Če so bile take osebe v stiku z okuženo osebo v obdobju
kužnosti in so bile v visoko rizičnem kontaktu (VRK), bo epidemiološka služba za njih predlagala
karanteno na domu, ki traja 10 dni od dneva zadnjega stika. Do kontakta in presoje epidemiološke službe
se takim osebam načeloma predlaga samoizolacijo, pouka naj se ne udeležijo in o tem naj obvestijo
organizacijsko enoto. O potrebi po odreditvi karantene bo odločila epidemiološka služba. Osebo, pri
kateri je bila dokazana okužba, se prosi, da navede vse osebe, s katerimi je bila v stiku v obdobju kužnosti,
da lahko epidemiološka služba ustrezno presodi o rizičnosti kontaktov in izjemah od karantene.
Ukrepanje epidemiološke službe v primeru potrditve okužbe s SARS-CoV-2
Epidemiološka služba bo v nekaj dneh (po navadi drugi dan, zaradi velika števila primerov pa lahko tudi
bistveno pozneje) kontaktirala okuženo osebo, določila obdobje kužnosti in okuženo osebo prosila, da ji
posreduje seznam vseh kontaktov v obdobju kužnosti. Epidemiološka služba bo nato za vsakega posebej
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presodila, ali gre za VRK, ga kontaktirala in presodila, ali izpolnjuje katero izmed izjem od karantene
(polno cepljenje po vzpostavitvi zaščite ali prebolelosti v zadnjih 180 dneh). Za osebe, ki so bile VRK in
ne izpolnjujejo izjem od karantene, bo epidemiološka služba predlagala napotitev v karanteno na domu.
Osebe v karanteni na domu se pouka ne smejo udeležiti. Karantena traja 10 dni od dneva zadnjega
stika z okuženo osebo. Prvi dan karantene na domu je dan stika (torej karantena na domu skupaj traja
dan stika + 9 dni).

Razjasnitev pojmov




Izolacija: odredi jo osebni zdravnik okuženi osebi.
Karantena: Predlaga jo NIJZ trenutno še zdravi osebi, ki je bila VRK v obdobju kužnosti in ni
polno cepljena ali prebolevnik v zadnjih 180 dneh.
Samoizolacija: ni karantena ali izolacija; gre za odločitev posameznika, da se v nekem obdobju
samoizolira od oseb, ki bi jih lahko potencialno okužil, do odločitve zdravstvene službe o
nadaljnjem ukrepanju.

Nadomeščanje študijskih obveznosti v primeru odrejene karantene: študent, ki mu je bila odrejena
karantena ali izolacija (pri osebi je bila dokazana okužba), je po epošti dolžan nosilca predmeta seznaniti
z nastalo situacijo in dogovoriti način opravljanja študijskih obveznosti v času odrejene karantene. Če
tega ne stori, se smatra, da študijskih obveznosti ni opravil na lastno odgovornost.
Protokol samotestiranja na Fakulteti za upravo
Fakulteta zagotavlja kader in prostor za izvajanje samotestiranja s testi HAG za samotestiranje in sicer
kot delodajalec za zaposlene in kot visokošolski izobraževalni zavod za študente fakultete.
Obvezno se samotestirajo zaposleni in študenti, ki ne izpolnjujejo enega od pogojev PCT, kot je določeno
v Odlokih Vlade RS, s PCR ali HAG testom. V kolikor se vsebina v tem protokolu razlikuje od veljavnih
Odlokov Vlade RS, se uporabijo slednji.
Samotestiranje na SARS.CoV-2 se praviloma izvaja za zaposlene enkrat tedensko in za študente trikrat
tedensko, v času, kot je določeno v obvestilu za zaposlene in študente (obvestilo po e-pošti).
Samotestiranje na SARS.CoV-2 poteka na sedežu Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.
Samotestiranje na SARS.CoV-2 se izvaja s hitrimi antigenskimi testi HAG za samotestiranje, ki jih
proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega
organa s sedežem v Evropski uniji.
Zaposlenemu, ki se mora obvezno samotestirati, mesečno pripada pet brezplačnih testov, kar za obvezno
samotestiranje zagotovi Fakulteta. Študenti dobijo pet brezplačnih testov na mesec za obvezno
samotestiranje v lekarni glede na veljavni Odlok.
Zaposlenemu, za katerega samotestiranje ni obvezno, ker izpolnjuje enega od pogojev PCT, se lahko
izroči test za samotestiranje, vendar le po odobritvi dekana ali tajnika fakultete.
Zaposleni in študenti so dolžni izpolniti evidenčni list, ki ga na zahtevo pristojnih predložijo na vpogled.
Dokazno breme izpolnjevanja pogojev PCT je na strani zaposlenega in študenta.

3/4

Teste za izvajanje samotestiranja na SARS-CoV-2 za zaposlene zagotovi Univerza ali Fakulteta, za
študente pa država v okviru Odloka.
Zaposlenim test za samotestiranje izroči odgovorna oseba, ki jo za to pooblasti dekan Fakultete. Prevzem
zaposleni potrdi z vpisom v evidenčni list prevzema testov za samotestiranje.
Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 v prostorih Fakultete je, da se zaposleni oz. študent počuti
zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora zaposleni oz.
študent poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika oz. dežurnega zdravnika, ki mu bo podal
vsa nadaljnja navodila.
Dekan Fakultete ali oseba, ki jo za to pooblasti dekan pred začetkom samotestiranja na SARS-CoV-2,
opredeli kraj in čas izvajanja samotestiranja in o tem pravočasno obvesti zaposlene in študente po e-pošti.
Navodila za uporabo testa in ugotovitev izida so priložena vsakemu testu za samotestiranje.
Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (kot so testni materiali, robčki, ipd) ter odpadke
od čiščenja prostorov je potrebno odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.
Vsebina vreče se ne tlači in se odpadkov po odlaganju ne dotika več. Vrečo je potrebno namestiti v drugo
plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri
prostovoljnem samotestiranju naj se nikoli ne odpira.
Zaposleni in študenti, ki izvedejo samotestiranje, izpolnijo pogoj testiranja, če je rezultat testa s
samotestiranjem negativen.
V primeru negativnega testa zaposleni nadaljuje z delom na Fakulteti, študent pa vstopi v predavalnico
in nadaljuje proces izobraževanja.
V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje zaposleni oz. študent obvesti izbranega
osebnega zdravnika, ki ga napoti na test PCR in pri tem upošteva Navodila za izvajanje pouka v
študijskem letu 2021/2022.
S predpisanimi navodili in protokolom se seznani študente in zaposlene po e-pošti, prav tako je dokument
na voljo na spletni strani fakultete.
Za vsa vprašanja in informacije se lahko obrnete na tajnika fakultete, mag. Barbara Leskovšek, po e-pošti:
tajnik@fu.uni-lj.si
Datum: 14. 10. 2021
Številka: 004-1/2020-49

Prof. dr. Mirko Pečarič
Dekan
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