
POLETNO IZPITNO OBDOBJE
Napotki glede izvedbe izpitov v predavalnicah Fakultete za logistiko.

Veseli smo, da se vračamo na fakulteto in se ponovno srečamo z vami, zato vam pošiljamo 
nekaj napotkov glede organizacije izvedbe izpitnih rokov v poletnem semestru.

Študenti en dan pred izpitom v AIPS-u preverite točno uro pričetka in predavalnico za posamezen izpit. 

Na dan izpita študenti počakate pred fakulteto - vhod in izhod v stavbo je iz Vrunčeve ulice skozi požarna vrata 
(levo od vhoda v stavbo).

Študenti pri vstopu v stavbo, pri gibanju po stavbi in predavalnicah ter ob izstopu iz stavbe uporabljate lastno 
obrazno masko. Prav tako si morate ob vstopu v stavbo razkužiti roke.

Vstop v stavbo je mogoč samo 15 minut pred posameznim izpitnim rokom oziroma drugo dogovorjeno obveznostjo, 
ob spremstvu visokošolskega učitelja oziroma strokovnega sodelavca visokošolskega zavoda, ki vas nato vodi do 
predavalnice, v kateri bo potekal izpit (v primeru zamude, vstop v stavbo ne bo mogoč). 

1,5 metra Študenti upoštevate varnostno razdaljo (1,5 metra) in ostale varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni – razkužene roke, nošnja zaščitne maske.

Vodja izpita razdeli izpitne pole in povabi študente, da se drug za drugim posedejo na označene sedeže, tako, da 
najprej zasedete mesta v prvi vrsti, nato vrsto izpustite, nato zasedete mesta v tretji vrsti itd.

Študenti položite študentsko izkaznico na skrajni rob mize ob prehodu, da lahko vodja izpita brezstično preveri 
identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit. 

Študenti podpišete izjavo, s katero jamčite, da je vaše zdravje skladno s pravili za pristop k izpitu v času izrednih 
razmer.

V primeru, da študent s pisanjem zaključi prej kot v času namenjenem pisanju, počaka, da s pisanjem zaključijo tudi 
drugi študenti.

Po zaključku pisanja študenti zapustite predavalnico drug za drugim (na način, kot ste zasedali svoja mesta pred 
pričetkom izpita) in na poti iz prostora pisanja odložite test v zato pripravljeno kartonasto škatlo.

Po zaključenem izpitu vodja izpita odvede študente v enakem redu, pri čemer upoštevate varnostno razdaljo iz 
predavalnice, do vhoda fakultete.

Študenti fakulteto zapustite takoj po končanem izpitu, pri čemer se ne smete zadrževati na funkcionalnem 
zemljišču fakultete. 

Sproti bomo spremljali varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na spletnih straneh ministrstva, 
pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter navodila ustrezno prilagodili.  

Študenti med pisanjem izpita lahko snamete masko. Snamete jo lahko takrat, ko je zagotovljena razdalja do 
druge osebe najmanj 1,5 oz. 2 m. Če se vam med izpitom približa profesor, jo ponovno nadenete. 


