
IZVEDBA PEDAGOŠKEGA PROCESA
Napotki glede izvedbe pedagoškega procesa Fakultete za logistiko v 
študijskem letu 2021/2022.

Vstop v prostore Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru (FL UM) je dovoljen le ob upoštevanju določil Odloka o 
načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 146/2021, s spremembami in dopolnitvami). Za vstop v visokošolske zavode je potrebno obvezno 
izpolnjevati PCT pogoj (P - Prebolel, C - Cepljen, T – Testiran).

Pri gibanju po stavbi in predavalnicah je obvezna uporaba lastne obrazne maske. Prav tako si morate ob vstopu v 
stavbo razkužiti roke. V kolikor visokošolski sodelavec predava za pregrado iz pleksi stekla, maska ni obvezna.

Pedagoški sodelavec v sklopu izvedbe pedagoškega procesa skrbi za dosledno upoštevanje Napotkov za izvedbo 
pedagoškega procesa.

V primeru, da se študent v prostorih fakultete neprimerno vede, snema zaščitno masko oziroma ne upošteva Napotkov 
za izvedbo pedagoškega procesa, ga lahko izvajalec pedagoškega procesa izloči iz študijskega procesa.

Vse prostore, kjer se izvaja pedagoški proces, je potrebno po izvedbi obvezno prezračiti. Za razkuževanje predaval-
nic je poskrbljeno.

Za urejanje zadev se v večji meri poslužujte komuniciranja po elektronski pošti in po telefonu v času uradnh ur 
(Referat). Osebne komunikacije se poslužujte le v izjemnih primerih, kadar je narava zadeve takšna, da je ni možno 
urediti preko navedenih komunikacijskih kanalov.

Redno spremljajte priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Vsi študenti, zaposleni in drugi obiskovalci prostorov Fakultete za logistiko so dolžni upoštevati vse varnostne ukrepe, 
tako tiste, ki so določeni s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnih ministrstev ter Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje, kot tudi varnostne ukrepe, ki jih je sprejela Univerza v Mariboru in Fakulteta za logistiko.

V kolikor imate kakršnekoli bolezenske znake, ali če ste bili v stiku z okuženo osebo in vam je bila odrejena karantena, 
ali če ste prejeli pozitivni izvid SARS-CoV-2, ostanite doma.

OSTANIMO ZDRAVI.

Samotestiranje za študente in sodelavce, ki se morajo testirati, se bo izvajalo enkrat tedensko. Sodelavci FL UM 
samotestiranje opravijo na delovnem mestu, študentom pa je samotestiranje omogočeno v avli fakultete. Vsi prisotni 
študentje v predavalnicah bodo imeli že opravljeno kontrolo izpolnjevanja pogoja PCT, zato pedagoškim sodelavcem 
teh pogojev ni potrebno preverjati.


