Na podlagi sklepov rektorja UL, prof. dr. Igorja Papiča, v povezavi z ukrepi COVID-19 z dne 7. 4. 2020
in z dne 15. 4. 2020 dekan UL FMF, prof. dr. Anton Ramšak, izdaja naslednji

NAČRT FAKULTETE ZA MATEMATIKO IN FIZIKO (UL FMF)
ZA ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELA V ČASU OD 30. 4. 2020 DO PREKLICA

Na podlagi usmeritev za postopno sproščanje omejitvenih ukrepov na področju delovanja fakultete, če
bodo to omogočale epidemiološke razmere v RS, podajam naslednje usmeritve:
Stavbe UL FMF – odpiralni čas stavb Jadranska 19, Jadranska 21, Jadranska 26 in AGO je
skrajšan, in sicer so prostori odprti od 7.00 do 15.00 ure. Podaljšanje odpiralnega časa je možno v
primerih, ko v navedenem času ni mogoče izvesti pedagoških obveznosti, potrebno pa je
zagotoviti fizično pristonost študentov v ustrezno majhnih skupinah. O podaljševanju
odpiralnega časa se je treba dogovoriti s predstojnikom oddelka in vodjo tehnično vzdrževalne
službe (mail na: primoz.kocar@fmf.uni-lj.si).
 Predavanja, seminarji in vaje v času organiziranih oblik pedagoškega dela v skladu s študijskim
koledarjem za študijsko leto 2019/2020 se izvedejo na daljavo v skladu z urniki in učnimi načrti.
Navodila so objavljena na spletni strani:
https://www.fmf.uni-lj.si/si/racunalniski-center/predavanje-na-daljavo/;
 Fizikalni praktikumi v času organiziranih oblik pedagoškega dela v skladu s študijskim
koledarjem za študijsko leto 2019/2020 se izvedejo v največji možni meri na daljavo. Če se vodja
praktikuma odloči za delno izvedbo s fizično prisotnostjo študentov, je dolžan poskrbeti za
minimalni fizični stik med njimi, po možnosti z razdelitvijo v ustrezno majhne skupine.
 Izvedba kolokvijev – neobvezni kolokviji se v poletnem semestru študijskega leta 2019/2020 ne
bodo izvajali. Alternativa kolokvijem je dodatni izpitni rok, ki je lahko razpisan tudi izven rednega
izpitnega obdobja oziroma v podaljšanem izpitnem obdobju.
 Izpiti se bodo izvajali v juniju in kasneje. Način izvedbe bo še določen.
 Raziskovalno delo se izvaja v največji možni meri v obliki dela na domu, če narava dela to
dopušča, izjema so eksperimentalni laboratoriji, v katerih je potrebno zagotoviti minimalni fizični
stik med raziskovalci.
 Izvedba zagovorov zaključnih del – zagovori se izvedejo na daljavo s pomočjo konferenčnih
platform oziroma izjemoma v fizični obliki z upoštevanjem ustreznih zdravstvenih ukrepov za
minimalni stik med udeleženci.
 Praktično usposabljanje – za izvedbo praktičnega usposabljanja študentov se, če je to mogoče,
uporabijo alternativne možnosti. Alternativa v skladu z zakonom bo tudi podaljšanje statusa
študenta zaradi nezmožnosti opravljanja praktičnega usposabljanja. Študent mora praktično
usposabljanje izvesti, da dobi ustrezne kompetence v skladu z akreditiranim študijskim
programom.
 V mesecu maju 2020 za zaposlene na UL FMF ni predvidena izvedba službenih poti. Za
naslednje mesece bomo posredovali naknadna navodila v skladu z usmeritvami države na
področju epidemioloških razmer v RS in tujini.
 Delo zaposlenih v plačni skupini J se izvaja delno v obliki fizične prisotnosti na UL FMF z
omejenimi fizičnimi stiki, delno v obliki dela na domu (koordinira tajnik UL FMF).

 Seje organov UL FMF in sestanki večjega števila oseb se v največji možni meri izvedejo na
daljavo s pomočjo konferenčnih platform.
 UL FMF bo zaposlenim zagotovila ustrezna zaščitna sredstva – maske, rokavice in razkužila
v skladu z usmeritvami in možnostmi dobave.
 Delo čistilk se organizira dnevno od 10. ure dalje zaradi ustreznega čiščenja in razkuževanja
prostorov v času, ko jih drugi zaposleni uporabljajo; po dogovoru pa tudi pozneje v
popoldanskem času zaradi izvedbe praktikumov oz. drugih pedagoških obveznosti študentov
(izpiti, itd.). O uporabi prostorov je treba obvestiti vodjo tehnično-vzdrževalne službe
(primoz.kocar@fmf.uni-lj.si), da poskrbi za ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov po
zaključku dejavnosti.
 V prostorih fakultete in okolici se bodo izvajala nekatera gradbena in vzdrževalna dela. Prosimo,
da to upoštevate pri uporabi prostorov in parkiranju.
 V skladu z odločitvijo vodstva bodo zaposlenim izdani ustrezni sklepi za delo na domu in
posredovani po elektronski pošti.
Spoštovane kolegice in kolegi,
trenutne razmere od vseh nas zahtevajo prilagoditve dela in dodatne napore. Hvala vam za razumevanje in
za strpno sodelovanje.
Želim vam veliko zdravja in vse dobro.

Ljubljanja, dne 17. 4. 2020

Dekan
Prof. dr. Anton Ramšak

