Spoštovane sodelavke in sodelavci,

pri organizaciji in izvedbi dosedanjega dela v spremenjenih razmerah smo bili zelo uspešni, zato se
še enkrat zahvaljujem vsem za odgovorno in učinkovito ravnanje! Po dobrih dveh mesecih, odkar smo
naše pedagoško, raziskovalno in strokovno delo prenesli v spletno okolje, se lahko veselimo, da so se
razmere glede epidemije koronavirusa umirile, kar ima za posledico sproščanje ukrepov ter
sprejemanje novih smernic in navodil za naše prihodnje delovanje.
V skladu z novim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju Odlok), ki ga je izdala Vlada RS, z dnem 18. 5. 2020 za univerze več ne
velja prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije COVID-19. Vendar je pri tem potrebno upoštevati, da se lahko v prostore
Filozofske fakultete UM (skladno s tretjim odstavkom Odloka) postopoma vračamo sprva le za
opravljanje nujnih obveznosti. To pomeni, da imajo ponovno dovoljenje za vstop v stavbo Filozofske
fakultete UM tudi študentje, vendar samo za nujne aktivnosti, ki jih ni možno izvesti na daljavo.
Vlada Republike Slovenije je dne 14. 5.2020 je izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19), pri čemer se naveden odlok prične uporabljati od 31. 5. 2020, še zmeraj pa veljajo
splošni ukrepi za zajezitev bolezni.
V nadaljevanju vam pošiljam nove smernice za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter
navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM, ki smo jih prilagodili in sprejeli na podlagi
najnovejših odlokov Vlade RS ter posodobljenih smernic in navodil za delo UM (Načrt Univerze v
Mariboru za
zagotavljanje
uspešnega kontinuiranega
dela
v času
pojavljanja
koronavirusa; https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3097) in
so bili obrazloženi ter prediskutirani tudi na kolegiju dekanov UM v ponedeljek, 18. 5. 2020:
• Priloga 1: Smernice za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja na daljavo ter izvedbo
izpitov v poletnem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/20.
• Priloga 2: Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih Filozofske fakultete UM.
V skladu s priloženim načrtom tako zaposleni še zmeraj praviloma opravljamo svoje delo na domu,
pedagoški proces pa se izvaja na daljavo. IZJEMOMA se preverjanje in ocenjevanja znanja, ki ga ni
mogoče izvesti na daljavo, izvede v prostorih Filozofske fakultete, pri čemer je potrebno upoštevati
ustrezne varnostne ukrepe za zajezitev bolezni.
Delavci strokovnih služb se boste vračali v delovni proces postopoma v skladu z navodili in dogovorom
z Vašimi predpostavljenimi, prav tako bodo študentje tekoče obveščeni, katerih aktivnostih se morajo
udeležiti na lokacijah v stavbi Filozofske fakultete.

Spoštovani, prosim vas, da priložena navodila natančno preberete ter se pri delu in ob prisotnosti v
stavbi Filozofske fakultete in drugih članicah UM držite varnostnih ukrepov, ki so predpisani. Tako
boste pazili nase, na študente in na sodelavce.

Ostanite previdni, ostanite zdravi!
Vse dobro želim in prijazno pozdravljam,
Darko Friš

