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Protokol za izvajanje Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT v 
prostorih Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru 

1 Pravna podlaga 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vstop  v prostore Fakultete za organizacijske vede se izvaja na podlagi 
vsakokrat veljavnega1 Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.  

2 Izpolnjevanje pogoja PCT 
 
V prostore fakultete lahko vstopijo le osebe, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT 
pogoj), kot ga določajo veljavni predpisi, izdani zaradi preprečevanja in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19.  
 
Pogoj PCT se preverja ob vstopu v prostore fakultete tako, da pooblaščena oseba preveri le podatek, ali oseba 
ob vstopu izpolnjuje pogoj PCT.  
 
V skladu z veljavnim Odlokom morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci, torej tudi vsi zaposleni na Univerzi v 
Mariboru. Pogoj PCT je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:  
 

- z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki 
ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;  

- z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem 
besedilu: EU DCP);  

- z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki 
vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v 
angleškem jeziku;  

- z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: ‒ drugi odmerek cepiva 
Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, 
cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, 
cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva 
Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute 
of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem 
drugem odmerku; ‒ odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 
Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;  

- z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi 
drugače, vendar ni starejši od 180 dni;  

- z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim 
dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od 
začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se 
vzpostavi z dnem cepljenja. 

                                                           
1 V času sprejema tega protokola je v veljavi Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2, objavljen dne 14.9.2021 (Uradni list RS, št. 147/21) 
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3 Lokacija preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT  

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se bo izvajalo pri vhodu stavbe Fakultete za organizacijske vede na naslovu 
Kidričeva cesta 55a, Kranj.   

4 Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se izvaja ves čas, ko je v prostore fakultete omogočen vstop skozi vhod. 

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT mora vsak zaposleni na UM izpolniti Izjavo o izpolnjevanju 
pogoja PCT. Morebitne kasnejše spremembe mora delavec sporočiti v kadrovsko službo članice oz. druge članice 
v pisni obliki.  

Zaposleni, ki bodo v izjavi označili možnost »a) z dokazilom v skladu z 2. členom Odloka«, morajo po potrebi 
pristojni osebi (npr. inšpektor) na vpogled predložiti dokazilo.  

Zaposleni, ki bodo v izjavi označili možnost izpolnjevanja PCT pogoja s samotestiranjem (»b) z izvajanjem 
tedenskega testiranja s testom HAG za samotestiranje v skladu s prvim odst. 6. člena Odloka«), se morajo enkrat 
tedensko testirati s testom HAG za samotestiranje.  

Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec v skladu z Odlokom uporabi ukrepe v skladu s predpisom, 
ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja. 

5 Samotestiranje študentov 
 
Študenti za potrebe izvajanja študijskega programa obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, pri 
čemer se samotestiranje opravi v prostorih fakultete.  

Študentom, ki izpolnjevanje pogoja PCT dokazujejo z drugimi dokazili (točka 2 tega protokola), ni treba izvajati 
testiranja s testi HAG za samotestiranje.  

Teste HAG za samotestiranje študentov zagotavlja država in jih študenti prevzamejo v lekarnah. 

Na Fakulteti za organizacijske vede se za študente izvaja samotestiranje v stavbi fakultete, in sicer v preddverju 
vhoda v stavbo fakultete 

Samotestiranje na Fakulteti za organizacijske vede se za študente izvaja vsak dan med 7.30 in 10.30 uro in med 
14.00 in 16.30 uro. V primeru izkazanih drugačnih potreb lahko odgovorna oseba prilagodi urnik izvajanja 
samotestiranja. O spremembi urnika se obvesti študente.  

Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.  

Pooblaščena oseba po opravljenem samotestiranju študentu izda Evidenčni list za samotestiranje študenta. 

6 Odgovorna oseba  

Dekan je odločil, da se Rok Igličar, univ. dipl. prav. imenuje za odgovorno osebo za preverjanje PCT pogoja in 
izvedbo samotestiranja na Fakulteti za organizacijske vede (v nadaljevanju odgovorna oseba). Kontaktni podatki 
odgovorne osebe: rok.iglicar@um.si; tel: 04/2374-229. 

 

6.1 Pooblaščene osebe za izvajanje preverjanja pogoja PCT in nadzor samotestiranja 
 
Preverjanje pogoja PCT in nadzor samotestiranja izvajajo za ta namen s strani dekana Fakultete za organizacijske 
vede pooblaščene osebe izmed zaposlenih in/ali osebe, ki bodo delo opravljale preko t.i. študentskega dela (v 
nadaljevanju pooblaščene osebe). Pooblaščene osebe morajo za izvajanje preverjanja pogoja PCT razpolagati z 
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ustrezno elektronsko napravo, na kateri je nameščena namenska aplikacija za preverjanje veljavnosti evropskega 
digitalnega covidnega potrdila. 

Postopki izbire pooblaščenih oseb se izvedejo v Službi za kadrovske, pravne in splošne zadeve. Odgovorna oseba 
pred pričetkom dela pooblaščene osebe pouči o njihovih delovnih nalogah, pooblastilih, postopku preverjanja 
izpolnjevanja pogoja PCT ter skrbi, da se delo ves čas opravlja na varen način ter skladno z vsakokrat veljavnimi 
pravili. 

Odgovorna oseba pripravi razpored posameznih pooblaščenih oseb po terminih ter jim v primeru potreb nudi 
pomoč, daje dodatna navodila in pojasnila. 

Pooblaščene osebe se opremi s priponko, ki jo morajo nositi na vidnem mestu in iz katere je razvidno, da so 
pooblaščene za izvajanje preverjanja pogoja PCT in nadzor samotestiranja.  

7 Ravnanje v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT in nasilja nad pooblaščeno osebo 
 

V primeru neizkazanega izpolnjevanja pogoja PCT se takšno osebo usmeri na pridobitev ustreznega potrdila s 
katerim bo, skladno z veljavnimi predpisi dokazoval izpolnjevanje pogoja PCT. 

V primeru verbalnega nasilja nad pooblaščeno osebo le-ta o tem takoj obvesti odgovorno osebo, v primeru 
fizičnega nasilja pa takoj obvesti odgovorno osebo in policijo.  

8 Označbe 
 

Vstopno mesto v stavbo se opremi z ustreznimi opozorili in informacijami, s katerimi se vse, ki nameravajo 
vstopiti v stavbo Fakultete za organizacijske vede, obvesti o potrebnem izpolnjevanju pogoja PCT.  

9 Odpadki 
 

Koši za odlaganje odpadkov nastalih pri izvajanju samotestiranja se namestijo v avli stavbe fakultete in v prostor, 
kjer se izvaja samotestiranje za študente. 

10 Ostalo 
 
Ob vstopu v prostore delodajalca je delavec, študent ali drug obiskovalec dolžan spoštovati veljavne predpise in 
navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem in omejevanjem okužb s COVID-19 na 
delovnem mestu (uporaba zaščitnih mask, redno prezračevanje zaprtih prostorov, razkuževanje rok, vzdrževanje 
medosebne razdalje in drugi ustrezni ukrepi).  

Zaposleni in študenti so pri aktivnostih, ki se izvajajo v prostorih Fakultete za organizacijske vede, dolžni 
upoštevati veljavne varnostne protokole Univerze v Mariboru. V kolikor študent, obiskovalec ali zaposleni ne nosi 
maske, se ga nemudoma napoti, da zapusti prostor in stavbo fakultete.  

Priporoča se sprotno spremljanje varovalnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni na spletnih 
straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in podatke na spletnih straneh 
Univerze v Mariboru.  
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11 Veljavnost protokola  
 
Ta protokol velja od 28. 9. 2021 do preklica. V primerih, ki jih ta protokol ne zajema ali v kolikor je v nasprotju s 
kogentnimi predpisi, se upoštevajo navodila pristojnih organov in določbe relevantne zakonodaje ter interni 
predpisi Univerze v Mariboru. 

 
Kranj, 28. 9. 2021  

 
dekan Fakultete za organizacijske vede 

prof. dr. Iztok Podbregar 
 
 
Priloge: 

- Evidenčni list za študenta 
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Priloga 3 

 

EVIDENČNI LIST ZA ŠTUDENTA 

testiranje s HAG testi za samotestiranje 

 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 

 

 

Ime in Priimek študenta: ___________________________________________________________ 

 

Kraj opravljanja testiranja: ____________________________________________________________ 

 

Datum Rezultat testa (pozitiven/ negativen) Podpis študenta 

   

 

 

Kraj in datum _________________________  

 

Podpis odgovorne / pooblaščene osebe ____________________________ 
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