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Varnostni protokol 
za opravljanje obveznosti študentov v prostorih Fakultete za strojništvo 

Univerze v Mariboru 
 

 
 

I. 
SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI IN PRIPOROČILA 

 
Splošni preventivni in specifični ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Covid-19)  
 
Priporočila: 

 izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni, in upoštevajmo varno 
razdaljo vsaj 1,5 metra do vseh drugih, 

 v zaprtem prostoru uporabljamo zaščitno masko ali ruto, ki prekrije nos in usta (več o pravilni 
uporabi na spletnem naslovu https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask),  

 redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo (več o pravilnem umivanju rok 
https://www.nijz.si/sl/oznake/higiena-rok),  

 v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo 
za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je 
namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena 
čiščenju/razkuževanju kože, 

 roke si je potrebno razkužiti tudi pred in po dotikanju gradiva, s katerim rokuje več oseb, 
 ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami, 
 v primeru, da zbolimo, ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim 

zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila, 
 upoštevamo pravila higiene kašlja, 
 papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter 

vodo, 
 ostala priporočila NIJZ. 

 
 

II. 
VARNOSTNI PROTOKOL UDELEŽBE IZPITNEGA ROKA 

 
 
Pravica do udeležbe na izpitnem roku in vstop v fakulteto 
 
Izpitnega roka v prostorih Fakultete za strojništvo se lahko udeležijo le popolnoma zdravi študenti, ki 
so na razpisan izpitni rok tudi uradno prijavljeni v AIPS-u. 
 
Ves čas prisotnosti v prostorih fakultete je obvezno nošenje zaščitne maske. Vstop v fakulteto in v 
predavalnico brez nošenja zaščitne maske, ni dovoljen. 
 
Razkuževanje rok je obvezno ob vstopu v fakulteto oziroma v predavalnico. 
 
Zadrževanje na hodnikih FS ni dovoljeno. 
 
 
 
 

https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-mask
https://www.nijz.si/sl/oznake/higiena-rok
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Vstop v predavalnico 
 
Prijavljeni študenti izpitnega roka lahko največ 10 min pred izvedbo izpita vstopijo v predavalnico, 
kjer v skladu z razporedi poteka izpit in zasedejo proste sedeže (od zadnje vrste naprej) po vrstnem 
redu, kot prihajajo.  
 
Za zagotavljanje varnostnih ukrepov, so predavalnice za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede 
na največje dovoljeno število prisotnih študentov v predavalnici. 
 
V predavalnicah je nazorno vidno, kjer se posamezni študenti lahko posedejo. Stoli, kjer sedenje ni 
dovoljeno, so prevezani z varnostnim trakom. Odstranjevanje varnostnih trakov ni dovoljeno. 
 
Študenti v predavalnico in iz nje vstopajo/izstopajo ob upoštevanju varnostne razdalje, vsaj 1,5 m. 
 
Izvajalec izpitnega roka pred predvidenim terminom izvedbe izpita poskrbi, da so predavalnice, kjer bo 
izpit potekal, odklenjene in prezračene.  
 
 
Potek izpitnega roka  
 
Študenti morajo s seboj imeti svoje pisalo in ostale potrebščine, ki so, po navodilu izvajalca izpita, 
potrebne pri izvedbi izpitnega roka.  
 
Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov med študenti ni dovoljeno.  

 
Študenti položijo študentsko izkaznico na skrajni rob mize ob prehodu, da lahko izvajalec izpita oz. 
nadzorna oseba brezstično preveri identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit.  
 
V kolikor kateri izmed študentov kaže znake bolezni, ima izvajalec izpita oz. nadzorna oseba izpitnega 
roka od njega pravico zahtevati, da nemudoma zapusti prostor. V takšnem primeru se nato študenta 
od izpitnega roka odjavi. 
 
Izvajalec izpita razdeli izpitne pole. 
 
Ves čas prisotnosti in izvedbe izpita je uporaba mask obvezna za vse prisotne v prostoru in jih med 

potekom izpita ni dovoljeno snemat. 

 
Čas pisanja izpita je omejen. V primeru, da študent s pisanjem zaključi prej kot v času, namenjenem 
pisanju, počaka, da s pisanjem zaključijo tudi drugi študenti. 
 
Študenti predavalnice med potekom izpita ne smejo zapuščati. 
 
Po zaključku pisanja študenti zapuščajo prostor drug za drugim (na način, kot so zasedali svoja mesta 
pred pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložijo test v za ta namen pripravljeno kartonasto 
škatlo. 
 
Prostor se zrači ves čas izvajanja izpita. 
 
Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse površine in predmete v predavalnicah.  
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Odhod iz predavalnice in fakultete 
 
Zadrževanje  v predavalnici, po izvedbi izpita in na hodnikih fakultete ni dovoljeno. Nadzorna oseba 
izpitnega roka poskrbi, da študenti ob upoštevanju varnostne razdalje (razdalja med posamezniki 1,5 
m) zapustijo prostore FS. Pri hoji se je potrebno držati desne stene hodnika v smeri hoje. 
 
 
Postopanje v primeru simptomov oziroma znakov akutne okužbe dihal 
 
V primeru, če kažete kakršnekoli bolezenske znake, pristop k izpitu v prostorih fakultete ni dovoljen. 
Svojega izbranega zdravnika pokliče po telefonu in se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja ter 
zdravljenja. Referatu za študijske in študentske zadeve v roku 3 delovnih dni od izpitnega roka, 
elektronsko pošljete dokazila, ki izkazujejo upravičljive razloge neudeležbe izpitnega roka, nakar 
Referat uredi odjavo od izpitnega roka. 
 
 
 

III. 
VARNOSTNI PROTOKOL IZVAJANJA INDIVIDUALNIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI NA FAKULTETI  

 
 
Študenti lahko vstopajo na fakulteto tudi posamezno, kadar narava zaključnega dela zahteva delo v 
laboratoriju, pri čemer je obvezno potrebno upoštevati ukrepe za varno izvedbo in varnostni protokol 
fakultete.  
 
Vstop študentom v fakulteto je dovoljen pod pogojem, da so popolnoma zdravi, pri čemer je obvezno 

nošenje zaščitne maske ter razkuževanje rok ob vstopu v posamezne prostore. 

Izvajanje študijskih obveznosti v laboratoriju je dovoljeno le ob prisotnosti pedagoškega delavca 
oziroma od njega pooblaščenega sodelavca. Prosto gibanje in zadrževanje študentov v stavbi FS ni 
dovoljeno.  
 
 

IV. 
OSTALA DOLOČILA PROTOKOLA   

 
 
Veljavnost varnostnega protokola 
 
Varnostni protokol udeležbe na pisnih izpitih in preverjanjih znanja, katerih izvedba je v prostorih 
Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, se uporablja od 3. 6. 2021, do preklica. 
 
 
Maribor, 3. 6. 2021 
 
 

Dekan 

red. prof. dr. Bojan Dolšak 


