
 

                                                                                                                                                                             

 

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

znakov okužb in ki izpolnjujejo pogoj PCT (P – Prebolel, C – Cepljen, T – Testiran). V prostore FS  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, ali jim je bila odrejena izolacija zaradi 

SARS-CoV-2 pozitivnega testa, za čas trajanja izolacije in osebam, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT. 

 

Ob vstopu v visokošolski zavod je pooblaščeni osebi potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju PCT 

pogoja.  Za študente, ki ne izpolnjujejo P ali C pogoja se šteje, da za potrebe izvedbe pedagoškega 

procesa izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje v prostorih 

visokošolskega zavoda. Študentu na podlagi odloka Vlade RS pripada 5 testov HAG za samotestiranje na 

mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice 

zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je študent tujec 

in nima kartice zdravstvenega zavarovanja. Študent opravi samotestiranje v prostoru visokošolskega 

zavoda, ki je namenjen izvedbi samotestiranja oziroma v Študentskem domu. Za namen dokazovanja 

samotestiranja mora študent voditi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in 

podpis študenta, s katerim študent jamči za verodostojnost podatkov na evidenčnem listu. Študenti, ki 

se testirajo, morajo ob prihodu na fakulteto imeti test in evidenčni list vedno s seboj. Tovrstno testiranje 

velja v prostorih fakultet, kot tudi v prostorih knjižnic, študentskih domov, UŠC Leona Štuklja ipd. in za ta 

namen velja 1 teden. Študentom, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se vstop v visokošolski zavod ne dovoli 

in se ga napoti domov, prav tako se domov napoti študente, ki s seboj ne bodo imeli veljavnega 

evidenčnega lista in testa, da bi samotestiranje v visokošolskem zavodu lahko opravili. Iz visokošolskega 

zavoda se napoti tudi študente, ki ne spoštujejo Varnostnega protokola udeležbe v študijskem procesu 

in študente, ki ne nosijo zaščitne maske. 

 

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

vhodih v predavalnice). 

 

 

V vseh prostorih FS (na hodnikih, v predavalnicah, laboratorijih, kabinetih, referatu, itd.) je obvezno 

nošenje zaščitne maske ves čas prisotnosti. 

 

 

V prostore FS in iz njih vstopate/izstopate posamično, z upoštevanjem varne razdalje vstopajočih/ 

izstopajočih najmanj 1,5 m.  

 

 

Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. Med odmori ostanite v predavalnici/laboratorijih ali pojdite na 

zrak izven objektov FS. 

 

 

 Pedagoški proces poteka v živo v prostorih visokošolskega zavoda, v skladu z vsemi ukrepi in 

varnostnimi protokoli za preprečevanje širjenja okužb ter smernicami MIZŠ in NIJZ, ob izpolnjevanju 

pogoja PCT, razen za udeležence, ki sodijo v ranljive skupine. Zanje se pedagoški proces izvede v 

dogovoru z visokošolskim učiteljem. Pedagoški proces se izvaja v skladu z urniki. O morebitnih izjemah 

izvedb, zaradi izjemnih okoliščin, boste obveščeni na spletni strani FS UM. V kolikor se zaradi izjemnih 

okoličin posamezne kontaktne ure izvedejo na daljavo, jih lahko študentje spremljate v prostorih FS. V 

primeru sprememb epidemioloških razmer (odloki Vlade RS, varovalni ukrepi MZ in NIJZ, ipd.) vodstvo 

fakultete presodi o načinu izvedb pedagoškega procesa. V tem primeru se pedagoški proces izvaja v 

skladu z navodili in obvestili dekana fakultete. 

https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/Novice/Referat/Evidencni_list_samotestiranja_studenti.docx


 

 

 

V kolikor imate kakršnekoli bolezenske znake, če ste bili v stiku z okuženo osebo, če vam je bila 

odrejena karantena, ali če ste prejeli pozitivni izvid SARS-CoV-2, ostanite doma.  

 

Osebnih uradnih ur Referata za študijske in študentske zadeve in govorilnih ur pedagoških sodelavcev 

se poslužujte le v izjemnih primerih, kadar je narava zadeve takšna, da je ni možno rešiti preko 

komunikacijskih kanalov (e-mail, MS Teams, telefon), sicer poskušajte zadeve v čim večji meri urejati 

brez osebnega kontakta. 

 

Redno spremljajte obvestila na spletni strani Fakultete za strojništvo in Univerze v Mariboru ter redno 

preverjajte elektronski poštni predal digitalne identitete UM (…@student.um.si). 

 

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  

 

 

Priporočamo uporabo aplikacije #OstaniZdrav. 

 

 

Bodite odgovorni, ostanite zdravi! 

 

 
 

Maribor, posodobljeno 30. 9. 2021                 Dekan Fakultete za strojništvo 

          red. prof. dr. Bojan Dolšak 
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