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Celje, 16. 10. 2020 
 
ZADEVA: ŠTUDIJ IN DELO NA VISOKI ŠOLI ZA PROIZVODNO INŽENIRSTVO OD 19. 10. 2020 
DALJE 
 
Spoštovani! 
 
Zaradi zaostrene epidemiološke situacije v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS 
na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo s ponedeljkom, 19. 10. 2020 prehajamo v pretežnem delu 
pedagoškega procesa na študij na daljavo. Ker smo visokošolski zavodi pri odločitvi o načinu izvedbe 
študija avtonomni, je kolegij dekana Visoke šole za proizvodno inženirstvo sprejel naslednje sklepe v zvezi 
z izvedbo pedagoškega procesa: 
 
1. Izvajanje študijskega programa VŠPI se od 19. 10. 2020 v pretežni obliki izvaja na daljavo, 

preko videokonferenčnega orodja Zoom in z uporabo spletne učilnice Moodle, skladno z 

objavljenim urnikom. Nosilci predmeta bodo študentom poslali informacije o dostopu do 

videokonferenčne učilnice. 

 
2. Oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati preko spleta in so nujne za dokončanje 

študijskih obveznosti pri posameznem predmetu (seminarske vaje v računalniški učilnici, 

laboratorijske vaje v specializiranih učilnicah) se bodo izvedle ob fizični prisotnosti študentov. 

Vse vaje, ki bodo izvedene v živo, bodo v prostorih Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22. 

 

3.   Pri izvedbi pedagoškega procesa v živo je potrebno upoštevati naslednje: 
 

 v stavbo lahko vstopajo le popolnoma zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe 
dihal), 

 v vseh prostorih je potrebno zagotavljati fizično razdaljo najmanj 1.5 metra in 
uporabljati zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza 
ves čas zadrževanja v stavbi (tudi med izvedbo predavanj in vaj), 

 študenti se morajo na vsaki izvedbi organiziranih oblik pedagoškega dela podpisati na 
podpisno listo, ki jim jo vroči predavatelj. S podpisom na podpisni listi tudi zagotovijo, 
da so nimajo povišane telesne temperature, da so brez znakov akutne okužbe dihal in da 
niso bili v stiku z okuženimi s Covidom-19; 

 študenti morajo pred vstopom v šolo vzdrževati predpisano medsebojno razdaljo in v 
šolo vstopajo posamično; 

 študenti si morajo pred vstopom v stavbo razkužiti roke; 
 pri gibanju po objektu je potrebno upoštevati priporočeno razdaljo; 
 študentom se odsvetuje zbiranje v skupinah na celotnem območju šole in na funkcionalnem 

zemljišču ob stavbi; 
 zapuščanje predavalnic ni dovoljeno, izjema je uporaba sanitarij; 
 študenti si ne smejo izmenjevati predmetov; 
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 izvajati se mora redno prezračevanje prostorov, razkuževanje predmetov in površin, ko 
skupina zapusti prostor. 

 

3. Študentom, ki imate stalno prebivališče izven Savinjske (statistične) regije, 

predlagamo, da imate, ob prehajanju med regijami s seboj potrdilo o vpisu na VŠPI in aktualni 

urnik izvedbe.  

 
Referat za študijske in študentske zadeve bo na voljo preko telefona (v času uradnih ur) in 
elektronske pošte. 

 
Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 19. 10. 2020 dalje in velja do preklica. 
 
 
Z lepimi pozdravi, 
 

dekan VŠPI: 
doc. dr. Gašper Gantar 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


