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NAČRT IZVAJANJA IZREDNEGA ŠTUDIJA NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI MARIBOR 

Na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki zajemajo priporočila za 

organizacijo dela v primeru začasne prekinitve izvajanja študijske dejavnosti (št. 603-2/2020/6 z dne 

12. 3. 2020), obveščamo vse študente izrednega študija in predavatelje VPŠ, da bo študijski proces na 

Višji prometni šoli – IZREDNI ŠTUDIJ potekal po naslednjih navodilih šole: 

1. ČAS VELJAVNOSTI UKREPA IZVEDBE: od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 

2. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:  

- Študenti VPŠ spremljajo študijski proces in v njem aktivno sodelujejo po spodaj navedenem 

urniku (ponedeljek in četrtek).  

- Študij v tem obdobju poteka izključno v spletni učilnici Teams (Office 365) od doma.  

- Gradiva za predmet, ki trenutno poteka, so naložena v učilnici TEAMS (za posamezni predmet). 

Gradiva so vsebinsko in didaktično pripravljena za samostojni študij doma. 

3. Vsak ponedeljek in četrtek vam bodo po urniku od 16.00 do 20.00 preko Teamsa (skliče video 

predavanje) na voljo predavatelji ‒ za predavanja, vaje ali svetovanje za predmet, ki se 

trenutno izvaja.    

4. IZVEDBA IZPITOV – izvedba vseh izpitov (ustni, pisni, kolokviji) se v omenjenem obdobju 

prestavi na čas, ko bo v skladu z navodili pristojnega ministrstva spet mogoče izvajati študijski 

proces v šoli. Namesto izvedbe izpita bomo v terminu, ki je predviden za izpit, nadaljevali z 

izvajanjem naslednjega predmeta. 

URNIK IZVEDBE – IZREDNI ŠTUDIJ/1. LETNIK 

DATUM PREDMET IZVAJALEC NAČIN IZVEDBE KRAJ 

IZVEDBE 

16. 3. 2020 Varnost v prometu 

in varstvo pri delu 

(VPD) 

mag.  Kolarič spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 



23. 3. 2020 Ekonomika 

podjetja (EKP) 

dr. Križman spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

26. 3. 2020 Ekonomika 

podjetja (EKP) 

dr. Križman spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

 

URNIK IZVEDBE – IZREDNI ŠTUDIJ/2. LETNIK 

DATUM PREDMET IZVAJALEC NAČIN IZVEDBE KRAJ 

IZVEDBE 

16. 3. 2020 Tehnologija in 

organizacija 

transporta (TOT) 

mag. Kresnik 

Kočev 

spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

19. 3. 2020 Tehnologija in 

organizacija 

transporta (TOT) 

mag. Kresnik 

Kočev 

spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

23. 3. 2020 Tehnologija in 

organizacija 

transporta (TOT) 

mag. Kresnik 

Kočev 

spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

26. 3. 2020 Tehnologija in 

organizacija 

transporta (TOT) 

mag. Kresnik 

Kočev 

spletna učilnica Teams 

(online) 

doma 

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z izvedbo izrednega študija lahko pokličete vodjo izrednega študija na 

tel. 051 676 381 ali pišete na martina.belsak@vpsmb.eu. V kolikor je nedosegljiva, lahko kontaktirate 

tudi mag. Dušana Kolariča na tel. 051 351 203 ali pišite na dusan.kolaric@vpsmb.eu.  

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi in strpnostjo uspeli izpeljati študijski proces tako, da boste 

usvojili vsebine študijskih predmetov tudi v spletnem okolju. 

          

Ravnatelj OE/direktor PŠM: 

         mag. Gregor RAK l.r. 
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