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Zadeva: UKREPI COVID-19 
 
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo 
COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani 
prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji  

S K L E P 
 
1. Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o 

prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela s fizično prisotnostjo študentov in 
omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik 
pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. 

 
2. Študijski proces in preverjanja znanj, kot so pisni izpiti in druge oblike preverjanja znanj, se do 

preklica ukrepov vlade glede prepovedi zbiranja ljudi na univerzah ne izvajajo v obliki fizične 
prisotnosti študentov, ampak se nadomestijo z uporabo aplikacije, ki omogočajo študij in preverjanje 
znanj na daljavo. 

 
3. Po 30. 4. 2020 se predlaga postopno sproščanje omejitvenih ukrepov in izvajanje študijskega procesa, 

pod pogojem, da bodo to dopuščale epidemiološke razmere v RS. Članice UL pozivam k pripravi 
načrta, kako bodo po 30. 4. 2020 izvajale študijski proces v manjših skupinah, ob zagotovitvi ukrepov 
za zmanjšanje širjenja kapljične in kontaktne okužbe. Izvedbo študijskega procesa implementira vsaka 
članica glede na njene specifike, pri izvedbi pa je potrebno zagotoviti čim manj neposrednih stikov 
med študenti, prisotnost v prostorih omejiti na tako število študentov, da bo mogoče upoštevati 
fizično distanco (predvideti tudi posledice drugačne organizacije študijskega procesa: npr. zmanjšanja 
skupin). Študijski proces in preverjanja znanj se izvedeta v največji možni meri v skladu z načrtom; 
članice pripravijo natančnejšo oceno, katere vsebine so nenadomestljive in v kakšnem obsegu ter 
načrt predvidene izvedbe v tem študijskem letu oz. do konca študijskega leta. 

  
Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020. 
 
S spoštovanjem, 
 
        prof. dr. Igor Papič 
                  rektor 
Poslano:  

- Vsem naslovnikom po elektronski pošti. 
- V arhiv. 
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