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NAVODILA ŠTUDENTOM GLEDE OPRAVLJANJA IZPITOV V PROSTORIH 

IC PIRAMIDA MARIBOR, VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

 

********** 

Vstop v šolo je možen s kartico, ker bo šola v popoldanskem času zaklenjena. 

********** 

V šolo je obvezno vstopati z masko. 

Navodila za pravilno namestitev maske najdete na spodnji povezavi 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf. 

********** 

Na vhodu si najprej obvezno razkužite roke.  

********** 

Pri vstopu v šolo boste izpolnili obrazec, preko katerega boste s podpisom 

potrdili, da ste zdravi. V kolikor niste zdravi, prosimo, da se ne udeležite izpita. Če 

imate možnost, si že doma natisnite obrazec in ga izpolnjenega in podpisanega 

prinesite s seboj. Obrazec je priloga 1 teh navodil. 

********** 

Pri hoji do prostora, kjer bo potekal izpit, upoštevajte predpisano varnostno 

razdaljo – vsaj 1,5 m. 

********** 

Pred in po izpitu ni dovoljeno druženje in gibanje po šoli. Če ni nujno potrebno, se 

izogibajte odhoda v sanitarije. V kolikor jih potrebujete, upoštevajte vsa pravila 

pravilnega umivanja rok. Pravila so nameščena v vseh sanitarijah. Zadrževanje v 

skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo prav tako 

ni dovoljeno. 

********** 

Izpitne pole vas bodo že čakale na mestih, ki so predvidena za vas. Zamenjava 

mest ali izbira drugega mesta ni dovoljena. Pri vstopu v prostor, kjer boste pisali 

izpit, se izogibajte dotikanju kljuke (vrata bodo odprta).  

********** 
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Med pisanjem izpita je dovoljeno sneti masko, vendar le takrat, ko ste na mestu in 

ob ustrezni varnostni razdalji. Ob vsakem gibanju si je potrebno nadeti masko. 

Upoštevajte pravila higiene kašlja. Podrobnejša pravila so na spodnji povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-kaslja_0.pdf 

********** 

Na izpit prinesite vse kar potrebujete – pisala (tudi rezervna), kalkulator itd. 

Posojanje kalkulatorjev ali pisal ne bo dovoljeno. 

********** 

Študentske izkaznice nastavite na rob mize, da je predavatelju omogočen vpogled 

s primerne razdalje. 

********** 

Po zaključku izpita ali če boste predčasno zaključili z izpitom, izpitne pole pustite 

na mestu, kjer ste sedeli. Pobral jih bo predavatelj po koncu izpita. 

********** 

Če ste mnenja, da sodite v skupino rizičnih oseb, se o možnostih opravljanja izpita 

v šoli, posvetujte z osebnim zdravnikom. Informacije o tem, kdo sodi v skupino 

ranljivih oseb najdete na povezavi https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-izjemno-ranljive-

skupine-oseb-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19. V kolikor bo vaš zdravnik presodil, da za vas 

ni varno opravljanje izpita v šoli oz. v skupini drugih študentov, o tem pravočasno 

obvestite ravnateljico Višje strokovne šole. Šola vam bo, po dogovoru z vami, 

omogočila prilagojeno opravljanje izpita  

********** 

NE POZABITE! 

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena 

kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za 

omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je 

higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za 

preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. 

Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se 

pojavijo znaki in simptomi bolezni. 
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