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1. AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRAVLJANJE OVIR PRI ŠTUDIJU ŠTUDENTOV INVALIDOV
FAKULTETE ZA ENERGETIKO UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide za študijsko leto 2016/2017 Fakultete za
energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM) je pripravljen v skladu z 2. členom Pravilnika o
študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.
Akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide za študijsko leto 2016/2017 FE UM je podprt z
obrazložitvijo vsebine zastavljenega tekočega ciljnega področja.

A. CILJNA PODROČJA
Cilj 1: Obveščanje študentov o možnostih prilagajanja študijskega procesa za študente invalide
(kratkoročni cilj)
Dejanja za
Odgovorna
Indikatorji
Št.
Cilji
doseganje
Izvajalci
Rok
oseba
uspešnosti
cilja
1.1

Pregled vsebine in
morebitna
dopolnitev
obvestila
študentom o
možnostih
prilagajanja
študijskega procesa
za študente
invalide na
svetovnem spletu

Ažuriranje
vsebine na
spletni strani
fakultete

Nataša Sokač

Neža Levičar

20. 2. 2017

Dopolnjeno
obvestilo

1.2

Pregled vsebine in
morebitna
dopolnitev
obvestila
študentom o
možnostih
prilagajanja
študijskega procesa
za študente
invalide na oglasni
deski

Ažuriranje
vsebine na
oglasni deski
za študente

Nataša Sokač

Neža Levičar

20. 2. 2017

Dopolnjeno
obvestilo
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Obrazložitev:
Na FE UM je v študijskem letu 2016/2017 evidentiran 1 študent invalid (študent s specifičnimi učnimi
težavami).
Z izvajanjem te aktivnosti pa bodo študenti, ki morebiti do sedaj niso želeli razkriti invalidnosti, lahko
izkoristili možnost prilagajanja študijskega procesa njihovim potrebam.

Cilj 2: Zagotoviti uresničevanje pravic študentov invalidov in komunikacije z izvajalci učnih enot
in deležniki, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega procesa
(kratkoročni cilj)
Št. Cilji
Dejanja za
Odgovorna
Izvajalci
Rok
Indikatorji
doseganje
oseba
uspešnosti
cilja
2.1

Zagotoviti
prilagoditve
preverjanja in
ocenjevanja znanja

Izvajalce učnih
enot obvestiti
o potrebnih
prilagoditvah,
skladno z
odločbo

Nataša Sokač

Jerneja
Klemenčič

Do pričetka
izpitnega
obdobja

Prilagojene
oblike
preverjanja in
ocenjevanja
znanja

2.2

Zagotoviti
prilagoditve v
knjižnici

Knjižnico
obvestiti o
potrebnih
prilagoditvah,
skladno z
odločbo

Nataša Sokač

Jerneja
Klemenčič

V roku 1
meseca od
izdaje
odločbe

Prilagojene
oblike dela v
knjižnici

Obrazložitev:
Skladno z odločbo, ki jo, po zaključeni obravnavi vloge za pridobitev posebnega statusa na Komisije
za študijske zadeve FE UM, izda predsednik komisije (prodekan za izobraževalno dejavnost),
zagotoviti ustrezne prilagoditve preverjanja in ocenjevanja znanja (informirati izvajalce učnih enot)
ter prilagoditve pri izposoji gradiva v knjižnici FE UM.

Cilj 3: Urediti fizično in komunikacijsko dostopnost za študente invalide
(dolgoročni cilj)
Št.

Cilji

Dejanja za
doseganje
cilja

Odgovorna
oseba

Izvajalci

Rok

Indikatorji
uspešnosti

3.1

Popravilo dvigala
za stopnišče v
pritličju stavbe na
Hočevarjevem
trgu 1, Krško

Priprava
javnega
naročila za
izvedbo servisa
stopniščnega
dvigala

Janko Omerzu

Izbrani
ponudnik

V roku 2
mesecev
izdaje
odločbe

Dvigalo v
polnem
delovanju
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3.2

Ureditev in
označitev
parkirnega
prostora za
invalide na
internem
parkirišču
fakultete

Priprava
javnega
naročila za
izbor
ponudnika za
redno
označitev
prostora za
invalide

Janko Omerzu

Izbrani
ponudnik

V roku 2
mesecev
izdaje
odločbe

Ustrezno
označeno
parkirno
mesto za
invalide

Obrazložitev:
Na FE UM trenutno ni evidentiranih študentov s posebnimi potrebami – študenti z gibalnimi
težavami. Z izvajanjem aktivnosti bodo študenti, ki morebiti do sedaj niso želeli razkriti invalidnosti,
lahko izkoristili možnost prilagajanja študijskega procesa njihovim potrebam.

B. NAČIN EVALVIRANJA DOSEŽENIH CILJEV
Rezultate doseženih ciljev, zastavljenih v akcijskem načrtu, bomo spremljali skozi vse študijsko leto.
Akcijski načrt za naslednje študijsko leto bo zajemal poročilo o doseženih ciljih za preteklo študijsko
leto.

2.POROČILO O REALIZACIJI AKCIJSKEGA NAČRTA ZA ODPRAVLJANJE OVIR PRI ŠTUDIJU
ŠTUDENTOV INVALIDOV FE UM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014
Na podlagi evalviranja realizacije ciljev akcijskega načrta iz študijskega leta 2013/2014 lahko
ugotovimo:
-

da sta bila pravočasno izpolnjena cilja 1.1 in 1.2 akcijskega načrta za 2013/2014, ki zaradi
zagotavljanja stalnega informiranja študentov ostajata v načrtu tudi za leto 2016/2017;

-

da v študijskih letih 2013/2014 in naprej nismo imeli študentov invalidov oz. študentov s
posebnimi potrebami, zato cilja 2.1 in 2.2 akcijskega načrta za 2013/2014, v skladu z
zastavljenim pogojem nista bila realizirana, sta pa ostala kot operativna cilja za v bodoče.

Akcijski načrt za odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov oz. študentov s posebnimi potrebami
Fakultete za energetiko UM za študijsko leto 2016/2017 in Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za
odpravljanje ovir pri študiju študentov invalidov FE UM za študijsko leto 2013/2014 sta bila potrjena
na 1. izredni seji Senata Fakultete za energetiko UM dne 26. 1. 2017 (sklep 5).

Janko Omerzu,
tajnik
red. prof. dr. Bojan Štumberger,
dekan
Dostaviti:
1 x ŠS UM,
1 x ŠS FE UM,
1 x referat za študentske zadeve
1 x arhiv.
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