
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA V ZVEZI Z VARNIM RAVNANJEM V PROSTORIH FAKULTETE 
 
 
Spoštovane študentke in študenti, 
 
pred časom smo vam že poslali obvestilo o načinu izvedbe pedagoškega procesa na Fakulteti za 
družbene vede v 2020/21. Kot smo že povedali, študijsko leto pričenjamo v hibridnem načinu 
dela, torej tako, da se pedagoško delo izvaja v predavalnicah, kjer bo prisotnih del študentov, 
del študentov pa bo delo spremljalo po videokonferenci. V ta namen boste študenti razdeljeni v 
skupine in določeno vam bo, kateri teden morate biti prisotni na fakulteti in se udeleževati dela 
v predavalnicah pri vseh svojih predmetih, katere tedne pa delo spremljate in opravljate od 
doma. Ker do 30. 9. 2020 vpis še poteka, razporeditve v skupine še nismo mogli naredili. 
Razporeditev bo objavljena do 5. 10. 2020, ko se prične redno pedagoško delo po urniku. 
Obvestilo boste dobili preko spletnega referata, zato pozorno spremljajte obvestila, ob tem pa 
vas prosimo za razumevanje in strpnost, saj seznamov prej ni mogoče pripraviti. 
 
Za spremljanje predavanj, seminarjev in vaj na daljavo bomo uporabljali videokonferenčno 
orodje Zoom. Nosilci in nosilke predmetov vam bodo povezave na videokonference objavili v 
izvedbenih (tedenskih) učnih načrtih.  
 
Tokrat vam pošiljamo še navodila v zvezi z varnim ravnanjem v prostorih fakultete:  
  

1. Na fakulteto prihajajte samo popolnoma zdravi, brez kakršnihkoli znakov prehladnih 
obolenj ali drugih simptomov. Če se ti pojavijo, obiščite zdravnika in po potrebi 
sporočite odsotnost nosilcem predmetov. 

2. Na fakulteto prihajajte zgolj v tednu, v katerem je predvidena vaša prisotnost, o čemer 
boste obveščeni prek študentskega informacijskega sistema.  

3. V tednih, ko vaša prisotnost ni predvidena, ne obiskujte fakultete, vstop ne bo mogoč. 
Urnik se bo izvajal po običajnem razporedu, predavanja v predavalnicah pa spremljate 
prek orodja Zoom. 

4. Vstop na fakulteto bo mogoč zgolj za študente, katerih prisotnost je predvidena v 
posameznem tednu. Vstop bo mogoč zgolj prek glavnega vhoda, pet minut pred 
začetkom predavanj, seminarjev, vaj. Pred vstopom si je treba nadeti obrazno zaščitno 
masko tako, da tesno pokriva nos in usta, brez maske vstop ne bo mogoč in masko je 
potrebno uporabljati v vseh prostorih fakultete. Vstopate samo posamezno, v razmaku 
najmanj 1,5 metra, razdaljo vzdržujte tudi pred vstopom na dvorišču. Ob vstopu si 

 

 



 

 

razkužite roke. Nato pot nadaljujete brez ustavljanja neposredno do predavalnice, kjer 
bo izvedeno vaše predavanje po urniku.  

5. Ko prispete do predavalnice, ob stalnem ohranjanju varnostne razdalje, posamezno 
vstopite v predavalnico, razkužite si roke in sedete na enega od označenih prostih mest 
(v nekaterih predavalnicah so označena mesta, ki se ne uporabljajo, tam sedete torej na 
neoznačeno mesto). Na voljo so tudi papirnate brisačke, ki jih lahko uporabite za 
razkuževanje stičnih površin.  

6. Po koncu predavanja prostor zapustite posamično, ob ohranjanju varnostne razdalje. Za 
čas odmora in zračenja fakultete zapustite prostore fakultete pri kateremkoli izhodu, 
upoštevajte le, da bo ponovni vstop mogoč zgolj pri glavnem vhodu, ob enakem 
protokolu kot pri prihodu. V primeru uporabe toalete, vstopajte posamično in ohranjajte 
varnostno razdaljo, nemudoma po uporabi pa zapustite prostor fakultete. Zadrževanje 
in druženje na hodnikih ne bo mogoče. Tudi v okolici fakultete bodite pozorni in 
ohranjajte varnostno razdaljo ter ne odstranjujte maske, dokler koncentracija ljudi ne 
omogoča stabilnega ohranjanja varnostne razdalje. Sledite vsem varovalnim ukrepom, ki 
jih priporoča NIJZ. 

  
Prosimo za sodelovanje, strpnost in želimo vam uspešen pričetek študijskega leta. 
 
izr. prof. dr. Katja L. Manfreda, prodekanja za študijske zadeve  
 
30. 9. 2020 
 


