
 

Številka: 53/19-20-P2019-nCoV-2 (8) 

Datum: 14. 5. 2020 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ), doc. dr. Srečko 

Natek, dekan MFDPŠ, izdaja na podlagi 37. člena Statuta MFDPŠ (Številka: 11/2019-Statut), ter 

glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS, zlasti 

začetka uporabe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 67/20 z dne 13. 5. 2020) ter prenehanja veljavnosti Odloka o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 65/20) naslednji  

 

SKLEP  

 

1. MFDPŠ izdela protokol za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanja 

varnosti pred okužbo glede na priporočene smernice ministrstva pristojnega za zdravje, in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, 

ki so objavljene na spletni strani (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19). S 

protokolom seznani vse zaposlene, posameznike, ki opravljajo delo na drugi pravni podlagi, in 

študente. 

1. Tretji trimester študijskega leta 2019/2020 (pedagoško delo) se konča na daljavo. 

2. Praktično izobraževanje študenta v delovnem okolju (strokovna praksa) se lahko izvede ob fizični 

prisotnosti študenta v mentorski organizaciji, če to omogoča mentorska organizacija in ob 

upoštevanju priporočil iz spletnih strani NIJZ.  

3. Ustni izpiti se izvajajo na daljavo do 30. 9. 2020. 

4. Izvedba pisnih izpitov in kolokvijev na MFDPŠ je dovoljena, če ni mogoče drugače izvesti 

ocenjevanja znanja, pri čemer morajo biti za izvedbo izpolnjeni pogoji iz protokola.  

5. Pisni izpiti in kolokviji se do konca študijskega leta 2019/2020 izvajajo med 8:30 in 19:00. 

6. Za izvedbo pisnih izpitov in kolokvijev na MFDPŠ se izdelajo interna navodila. 

7. Izredni izpitni roki so objavljeni vsaj 10 dni pred datumom izpita in so lahko razpisani tako v 

izpitnih obdobjih kot izven njih. 

8. Med opravljanjem izpita in njegovim vnovičnim opravljanjem mora miniti najmanj 10 dni. 

9. Uradne ure referata za študij za osebni obisk se pričnejo 26. 5. 2020, in potekajo do 30. 9. 2020 ob 

torkih med 14.00 in 16.00 ter ob četrtkih med 9.00 in 11.00, vendar le za tiste zadeve, ki jih ni 

mogoče opraviti na daljavo, torej preko telefona, elektronske pošte, navadne pošte, 

videokonference.  

10. Uradne ure knjižnice za osebni obisk se pričnejo 26. 5. 2020 in potekajo do 30. 9. 2020 ob torkih 

med 14.00 in 16.00 ter ob četrtkih med 9.00 in 11.00, vendar le za tiste zadeve, ki jih ni mogoče 

opraviti na daljavo, torej preko telefona, elektronske pošte, navadne pošte, videokonference. V 

knjižnici se zagotovi izvajanje priporočil, ki veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ. 

 

Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep št. 41/19-20-P2019-nCoV-2 (5) z dne, 12. 

3. 2020. 

 

Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 18. 5. 2020 dalje in velja do 30. 9. 2020 oz. do 

preklica. 

 

Doc. dr. Srečko Natek 

Dekan MFDPŠ 

 
 

https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

