
                                                                                                                                                              

 

Pri izvedbi pedagoškega procesa je potrebno upoštevati Varnostni protokol za opravljanje dela v prostorih 

Fakultete za strojništvo. 

 

Vstop v prostore Fakultete za strojništvo (FS) je dovoljen le popolnoma zdravim osebam, ki ne kažejo 

znakov okužb in le tistim zaposlenim, ki predložijo negativen izvid testiranja hitrega antigenskega testa, 

ki ga je potrebno opraviti 1x tedensko, oziroma predložijo eno izmed dokazil v skladu z Odlokom o začasni 

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

visokošolskih zavodih, na podlagi katerega zaposleni testiranja ne rabi opraviti. V prostore visokošolskega 

zavoda in v stike z ostalimi študenti in zaposlenimi ne smejo prihajati osebe, ki imajo znake/simptome za 

okužbo SARS-CoV-2, ki jim je bila odrejena karantena, za čas trajanja karantene, ki jim je bila odrejena 

izolacija zaradi SARS-CoV-2 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije in osebam, ki testiranja ne bodo 

opravili oziroma Kadrovskemu oddelku FS ne bodo predložili enega izmed možnih dokazil. 

 

Ob vstopu v vse prostore FS je obvezno razkuževanje rok (razkužila so nameščena na vhodu v stavbo in 

vhodih v predavalnice). Na to opozarjajte tudi študente. 

 

V vseh prostorih FS je obvezno nošenje zaščitne maske ves čas prisotnosti in izvedbe pedagoškega 

procesa. 

 

Pedagoški sodelavec v sklopu izvedbe pedagoškega procesa skrbi za dosledno upoštevanje varnostnega 

protokola  udeležbe v študijskem procesu Fakultete za strojništvo za študente in varnostnega protokola 

izvedbe študijskega procesa Fakultete za strojništvo za pedagoške sodelavce.  

 

V primeru, da se študent v prostorih fakultete neprimerno vede, snema zaščitno masko, ipd., oziroma, da 

ne upošteva varnostnih protokolov, ga lahko izvajalec pedagoškega procesa izloči iz študijskega procesa.  

 

Vse prostore, kjer se izvaja pedagoški proces je potrebno po izvedbi obvezno prezračiti. Če boste delali 

odmore med predavanji, poskrbite za zračenje tudi v vmesnih odmorih. 

Za razkuževanje predavalnic je poskrbljeno. Laboratorije, kjer se odvija pedagoški proces, morate v 

odmorih med posameznimi vajami razkužiti sami. Enako velja tudi za opremo, ki je bila uporabljena na 

vajah. 

 

Poskrbite za varnost računalniške in druge opreme (uporaba omaric in predalnikov), saj so predavalnice, 

zaradi preprečevanja zbiranja študentov na hodnikih, ves čas odklenjene. 

 

Pedagoški proces se izvaja na daljavo, z izjemo nujnih laboratorijskih vaj in sicer v skladu z vsemi 

ukrepi in varnostnimi protokoli za preprečevanje širjenja okužb ter priporočili NIJZ za izvedbo 

laboratorijskih vaj: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_izvajanje_laboratorijskih_vaj.pdf . 

Laboratorijske vaje se izvajajo v skladu z urniki, pri čemer ste izvajalci vaj dolžni študentom sporočiti 

informacijo o načinu izvedbe (na daljavo ali v živo). Tedensko, vsako sredo do 14. ure, v Referat FS, 

ge. Tatjani Knez, sporočite katere nujne laboratorijske vaje boste v prihodnjem tednu izvedli v 

prostorih FS. 

 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_izvajanje_laboratorijskih_vaj.pdf


 

 

 

 

 

 

V kolikor imate kakršnekoli bolezenske znake, ali če ste bili v stiku z okuženo osebo oz. ste prejeli 

pozitivni izvid, ostanite doma in o tem obvestite svojega nadrejenega in kadrovsko službo. V zvezi z 

organizacijo pedagoškega procesa svojo odsotnost sporočite ge. Tatjani Knez (za redni študij) oziroma 

ge. Sandri Flamiš (za izredni študij). 

 

Zadeve s strokovnimi službami v čim večji meri urejajte elektronsko in po telefonu, osebno pa le v 

izjemnih primerih, kadar je narava zadeve takšna, da je ni možno rešiti preko navedenih komunikacijskih 

kanalov. 

 

Redno spremljajte priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2: 

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2-v-obdobju-sproscanja-ukrepov  

 

 

Za sprotno spremljanje izpostavljenosti, vam priporočamo uporabo aplikacije #OstaniZdrav. 

 

 

Vsi študenti, zaposleni in drugi obiskovalci prostorov Fakultete za strojništvo so dolžni upoštevati vse varnostne 
ukrepe, tako tiste, ki so določeni s strani Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnih ministrstev ter Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje, kot tudi varnostne ukrepe, ki jih je sprejela Univerza v Mariboru in Fakulteta za strojništvo. 

 

Bodimo odgovorni, ostanimo zdravi! 

 

 

 

Maribor, posodobljeno 1. 3. 2021                                                                                                              Dekan Fakultete za strojništvo                            

           red. prof. dr. Bojan Dolšak 
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