
PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

VIŠJA PROMETNA ŠOLA 

Preradovičeva ulica 33 

2000 MARIBOR 

 

Maribor, 13. 3. 2020 

 

NAČRT IZVAJANJA REDNEGA ŠTUDIJA NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI MARIBOR 

 

Za zmanjševanje tveganj za naše zaposlene in naše študente 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 

rednega študija in predavatelje VPŠ, da bo študijski proces na Višji prometni šoli – REDNI ŠTUDIJ 

potekal po naslednjih navodilih šole: 

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

2. ŠTUDIJSKI PROGRAM: Logistično inženirstvo ‒ 1. in 2. letnik 

                                         Varstvo okolja in komunala ‒ 1. in 2. letnik 

3. ORGANIZACIJA DELA – pedagoški delavci bodo za študente dosegljivi v učilnici Teams za 

posamezni predmet v času izvedbe predmeta po urniku oziroma za vsa ostala vprašanja med 

9. in 13. uro.  

4. NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA:  

• Redni študenti VPŠ spremljajo študijski proces in v njem aktivno sodelujejo po urniku, 

objavljenem na spletni strani šole.   

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

• Gradiva za predmet iz urnika so naložena v učilnici TEAMS (za posamezni predmet). 

Gradiva so vsebinsko in didaktično pripravljena za samostojni študij doma ter hkrati tudi 

za preverjanje študentovega dela in znanja. V učilnici so na voljo tudi vsa navodila in 

pojasnila o predmetu in pogojih opravljanja obveznosti. 

• Študenti se morajo udeleževati online pedagoškega procesa v skladu z urnikom, tako da 

so prisotni v učilnici za posamezni predmet v času trajanja predmeta po objavljenem 

urniku. Aktivna prisotnost študentov v spletnem okolju bo veljala kot obvezna 

prisotnost. V tem času jim bodo preko spleta na voljo predavatelji ‒ za predavanja, vaje 



ali svetovanje za predmet, ki se trenutno izvaja. Za nazorno predstavitev predmeta se v 

določenih primerih lahko izvede video predavanje.  

• Za študente 1. letnika, ki so trenutno še na praktičnem izobraževanju, bo organizirana 

predstavitvena online delavnica. Termin bo določen do 17. 3. 2020 in boste o njem 

obveščeni. 

5. 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. Za novo obdobje bo potrebno pripraviti nov izpitni razpored. 

6. URNIK IZVEDBE – REDNI ŠTUDIJ/1. LETNIK 

Urnik je objavljen na spletni strani šole: 

https://prometna.net/visja-sola/wp-

content/uploads/sites/2/2020/03/URNIK_2019_20_SPOM_SKUPNI_PREHOD_1_L_27_2_202

0_BI_OBJ.pdf: 

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z izvedbo rednega študija lahko pokličete tudi vodjo rednega študija 

na tel. 051 351 203 ali pišete na dusan.kolaric@vpsmb.eu. V kolikor je nedosegljiv, lahko kontaktirate 

tudi Martino Belšak na tel. 051 676 381 ali pišite na martina.belsak@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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