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Maribor, 19. 5. 2020                        

OBVESTILO 
 
Smernice za izvajanje neizvedene pedagoške dejavnosti, preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo 
ter izvedbo izpitov v poletnem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/20 
 
Vlada RS je 13. 5. 2020 izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1025/odlok-o-zacasni-
prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja, v katerem so iz začasne 
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije COVID-19 v prvem členu izvzete univerze in visokošolski zavodi. 
 
Na podlagi navedenega so bile na UM sprejete Smernice za izvajanje neizvedene pedagoške dejavnosti, 
preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo ter izvedbo izpitov poletnem izpitnem obdobju v 
študijskem letu 2019/20 (v nadaljevanju Smernice UM).  
 
Študentje imate od 18.05.2020 ponovno dovoljenje za vstop v stavbe UM, vendar samo za nujne 
aktivnosti, ki jih ni možno izvesti na daljavo, predvsem pedagoške obveznosti, ki jih v preteklih dveh 
mesecih ni bilo mogoče izvesti na daljavo. Študentje boste tekoče obveščeni, katerih aktivnostih se 
morate udeležiti in na katerih lokacijah. 
 
V poletnem izpitnem obdobju 2019/20 bo opravljanje izpitov glede na Smernice UM (v kolikor bodo 
omejitveni ukrepi Vlade RS to v času poletnega izpitnega obdobja omogočali) lahko potekalo na daljavo 
(MS Teams in Moodle) in v prostorih UM PEF.   
 
V prostorih UM PEF bodo izpiti potekali v skladu s protokolom UM PEF o izvedbi dela in pedagoškega 
procesa, kjer bo načrtovano prilagojeno izvajanje izpitov glede na priporočila in pogoje: 

1. Zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m) med prisotnimi v predavalnici. 
2. Zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok. 
3. Obvezna je uporaba zaščitne opreme v skladu z navodili NIJZ (maske). 
4. Razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor. 
5. Redno zračenje prostorov, v katerih se izvajajo izpiti. 

 
Zaradi upoštevanja vseh priporočil predvidevamo, da bo prihajalo do manjših sprememb terminov 
izpitnih rokov, o čemer boste študentje pravočasno obveščeni. Študentje boste prejeli tudi natančna 
obvestila o poteku preverjanja in ocenjevanja znanja z razporeditvijo v prostore. Obvestila za študente 
bodo objavljena na spletni strani fakultete. Vljudno vas prosimo, da redno spremljate vse kanale 
obveščanja (AIPS, uradni elektronski naslov). 
 
Prosimo vas, da se ob morebitni prisotnosti v stavbah UM držite varnostnih ukrepov, ki so predpisani.  
 
 

Prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, 
dekanica UM PEF 
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