
 

 
 

Številka: 020-1/2020-24 
Datum: 13. 03. 2020

 
OBVESTILO 

o ukrepih zaradi COVID-19 
 
Na podlagi sklepov kolegija dekanov članic UL z dne 12. 3. 2020 (številka: 070-1/2020, z dne 12. 
3. 2020) in sestanka koordinacijske skupine UL TEOF dne 13.3.2020 

 
od ponedeljka 16. marca do preklica za UL TEOF 

 
veljajo naslednji ukrepi: 
 

1. Predavanja, seminarji in vaje se ne izvajajo v obliki običajnega neposrednega pedagoškega 
dela, temveč se nadomestijo s študijskim procesom v drugih oblikah. Učitelji in asistenti 
preko spletnih učilnic UL TEOF ali na druge ustrezne načine (ARNES VOX, Intune, MS 
Teams, …) organizirajo študijski proces, ki bo ustrezal zahtevam učnega načrta 
posameznega predmeta. Vsak izvajalec vodi evidenco o opravljenem delu na daljavo.  

2. Študenti so dolžni slediti navodilom izvajalcev predmetov.  
3. Raziskovalno delo poteka redno, z upoštevanjem varnostnih navodil.  
4. Skrbniki programov izpopolnjevanja delo prilagodijo trenutnim razmeram.   
5. Strokovne službe še naprej podpirajo nujne poslovne procese, vendar z omejitvami stikov. 

Delo opravljajo elektronsko oziroma na daljavo ali v okviru drugih oblik dela. Zaposleni, 
katerih delo ni nujno potrebno, koristijo letni dopust. Zaposleni v strokovnih službah bodo 
o tem individualno obveščeni ustno oziroma pisno. S strani KS bo izdana ustrezna 
dokumentacija.  

6. Knjižnici bosta v tednu od 16. marca do 20. marca 2020 zaprti. O nadaljnjem delovanju 
knjižnic informacije sledijo.   

7. Seje komisij in drugih organov UL TEOF po presoji sklicatelja potekajo dopisno oziroma 
se preložijo na kasnejše obdobje. Ostale aktivnosti potekajo po dogovoru.  

8. Vsem zaposlenim se do konca marca 2020 omejijo službena potovanja, udeležba na 
sestankih in na konferencah v tujini.  

9. V Ljubljani bo dostop do prostorov zbornice v tednu od 16. marca do 20. marca 2020 
mogoč v ponedeljek, 16. 3. 2020, med 9.00 in 13.00 uro. Izven tega časa so prostori pod 
alarmom. Ostali vhodi so zaklenjeni. Kolikor vstopite v prostore, jih za seboj zaklenite. 

10. Zaposleni strokovni sodelavci, učitelji in asistenti so dosegljivi preko elektronskih medijev.   
Ukrepi se bodo prilagajali spreminjanju epidemiološke situacije.  
 
        Prof. dr. Robert Petkovšek, l.r.  
               dekan 
 
Prejmejo:  

- vsi zaposleni in študentje ter udeleženci programov PI, preko spletne strani, e-pošte 
- zbirka dok. gradiva UL TEOF 


