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Celje, 15. 5. 2020 
 
ZADEVA: ŠTUDIJ IN DELO NA VISOKI ŠOLI ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO OD 18. 5. 2020 
DALJE 
 
Spoštovani! 
 
Z včerajšnjim dnem je v veljavi nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje 
in izobraževanja, ki nam omogoča, da po 18.5.2020 pričnemo z izvajanjem pedagoških obveznosti v 
prostorih visoke šole, vendar le za tisti del pedagoškega procesa, ki ga ni mogoče izvesti na daljavo. 
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS ter priporočila 
Direktorata za visoko šolstvo MIZŠ je dekanski kolegij Visoke šole za proizvodno inženirstvo sprejel 
naslednja priporočila: 
 
1. Izvajanje študijskega programa VŠPI se v študijskem letu 2019/20 izvaja preko spleta. 

  
2. Vse oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati preko spleta ali v prilagojeni obliki in so 

nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu lahko izvedejo ob fizični 
prisotnosti študentov, in sicer v naslednjih oblikah:  
o kot individualno delo z mentorjem (priprava diplomskega dela); 

o kot praktično usposabljanje v podjetjih, ki to omogočajo. 

 

V drugih oblikah pouka, kjer so zagotovljeni naslednji pogoji: 

o zagotovljena fizična razdlja (najmanj 1,5 m), 

o zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok, 

o zagotovljena je ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti 
(zaščitna obrazna maska, rokavice itd..). Oseba, odgovorna za izvedbo pouka, naj se seznani s 
priporočili iz spletnih strani NIJZ in MZ RS, 

o razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor, 

o prezračevanje prostorov, 

o izvedba pouka v najkrajšem možnem času, 

o oseba, odgovorna za izvedbo pouka, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti 
vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se 
ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.), 

o VŠPI izdela ustrezne protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in 
zagotavljanja varnosti pred okužbo in s temi protokoli seznani vse zaposlene in študente. 

 

Predavanja in seminarske vaje se bodo torej še naprej izvajale prek spleta, skladno z 
objavljenim urnikom. Termine za izvedbo preostalih laboratorijskih vaj in vaj v računalniških 
učilnicah, ki bodo izvedene v živo, vam bomo posredovali naknadno, takoj, ko bodo usklajeni 
z nosilci predmetov. 
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3. Preverjanja znanj in veščin  
o v čim večji meri se priporoča izvedba ustnih izpitov in zagovorov diplomskih del preko spleta; 

o izvedba izpitov s fizično prisotnostjo je dovoljena le, če drugače ni mogoče izvesti kakovostno 
preverjanja znanja, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v točki 2. 

 

O načinu opravljanja izpitov vas bomo pravočasno obvestili (termini izpitnih rokov v izpitnih 
obdobjih načeloma ostajajo nespremenjeni). Prosimo, da redno spremljate obvestila v 
Evidenci. 
 

Referat za študijske in študentske zadeve vam bo na voljo preko telefona (v času uradnih 
ur) in elektronske pošte, po predhodni najavi pa tudi osebno. 

 
Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 18. 5. 2020 dalje in velja do preklica. 
 
 
Z lepimi pozdravi, 
 

dekan VŠPI: 
doc. dr. Gašper Gantar 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


