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Informacija o možnostih zagotavljanja izvajanja karantene za tuje študente

Kot nadaljevanje našemu dopisu št. 6030-5/2020/2020/468 z dne 24. 7. 2020 (zadeva:
Priporočila NIJZ) glede iskanja rešitev za izvajanje karantenskih ukrepov za študente/-ke, ki v
Slovenijo prihajajo iz držav z rdečega seznama, vas seznanjamo, da izvajanja karantene v
tem trenutku ni mogoče organizirati in zagotavljati na nacionalni ravni.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) smo preverjali različne možnosti za
zagotavljanje namestitev za študente/-ke, ki bi morali v karanteno, a do danes, po številnih
posvetih in s skupnimi močmi, še nismo uspeli najti optimalne rešitve. Srečujemo se s številnimi
oteževalnimi okoliščinami, ki se nanašajo zlasti na možnost izvajanja karantene. Poleg
zagotovitve objekta, namenjenega izvajanju karantene popolnoma zaprtega tipa, je namreč
potrebno upoštevati tudi ustrezno razpoložljivost in opremljenost zaposlenih, ki bi lahko
opravljali naloge varnega in ustreznega izvajanja karantene v skladu s priporočili in navodili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), osebe, odgovorne za organizacijsko izvedbo
postopkov, ter samo logistiko. Glede na trenutno zakonodajo opozarjamo tudi na dejstvo, da
mora stroške, povezane z izvajanjem karantene, kriti študent/-ka sam/-a; ti vključujejo
bivanje, prehrano, čiščenje, razkuževanje in ravnanje z odpadki ter potne in ostale stroške.
Ob iskanju razpoložljivih kapacitet na ozemlju Slovenije smo se obrnili tako na pravne subjekte
kot na posameznike, ki razpolagajo z nepremičninami, v katerih bi lahko izvajali karanteno.
Ugotavljamo, da večina objektov ne more zagotoviti varne izvedbe karantene po priporočilih
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NIJZ za nastanitvene objekte za namene karantene. Večina jih je namreč počitniških, lastniških
ali državnih in številni ne razpolagajo s sobami s kopalnico, z izjemo hotelov, ki sob ne morejo
ali ne želijo odstopiti za namene izvajanja karantene, med drugim tudi zaradi izjemno zahtevnih
pravil izvajanja dejavnosti ob pogojih karantene.
Obrnili smo se tudi na Ministrstvo za javno upravo (MJU) kot na upravljavca nepremičnega
premoženja države. Na podlagi Odredbe o začasnem ukrepu nastanitvenih objektov zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 95/20) je bilo MJU
pozvano k prepustitvi nastanitvenih objektov za namene zdravstva in zaposlenih; s tem ti objekti
niso na voljo za potrebe karantene študentov/-k.
Po iskanju primerov dobre prakse v tujini in ob analizi pridobljenih informacij iz drugih držav EU
ugotavljamo, da večina držav članic EU izvajanje karantene prepušča visokošolskim zavodom
in da tudi drugod študentski domovi ne izvajajo karantene; študenti si tako pred prihodom v
državo sami ali s pomočjo univerze uredijo začasno namestitev pri zasebnikih ali pri agencijah
za oddajo nepremičnin.
Dodatne težave smo zaznali tudi pri izdajanju/pridobivanju dovoljenj za vstop v državo, in sicer
pri vlagateljih iz držav na rdečem seznamu, kar vključuje tudi študente/-ke in raziskovalce/-ke.
Uradnih usmeritev Ministrstva za zunanje zadeve do tega trenutka nismo uspeli pridobiti,
dodajamo pa, da niso redki zapleti pri ali po vstopu v državo, kadar oseba nima zagotovljenega
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https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_covid_hotel_02042020.pdf

naslova za izvajanje karantene ali te ne izvaja (pravilno). Več (ažurnih) informacij o potovanjih,
prehajanju meja in zdravstvenih ukrepih v 23 jezikih najdete na spletni platformi Re-Open EU
https://reopen.europa.eu/sl/. Informacije glede vstopa v državo so na voljo tudi na T: +386 (0)1
514 70 01.
Eden od poglavitnih razlogov, zakaj se študenti/-ke želijo ali morajo vrniti v Slovenijo, je po
naših informacijah tudi podaljšanje dovoljenja za bivanje; tega morajo namreč urediti osebno. V
ta namen smo na Ministrstvo za notranje zadeve naslovili vprašanje in predlog za podaljševanje
na daljavo za tiste, ki napredujejo v višje letnike študija. Odziv še čakamo in vas bomo z njim
seznanili.
Vsled zgoraj zapisanega priporočamo, da visokošolski zavodi pri organizaciji študija v
prihajajočem študijskem letu in izpitnem obdobju upoštevate usmeritve oziroma
priporočila NIJZ strokovne skupine za sproščanje ukrepov v epidemiji COVID-19 na
področju šolstva, ki smo vam jih poslali z dopisom št. 6030-5/2020/468 z dne 24. 7. 2020
(v prilogi).
Nadaljnje usmeritve glede prihajajočega študijskega leta vam bomo posredovali predvidoma v
prihodnjih tednih. Že sedaj pa vas pozivamo, da se pripravite na scenarije, ki bi zahtevali hiter
prehod v virtualno okolje. Po vseh svetovnih projekcijah nas namreč čaka nepredvidljiva jesen.
Da bi zagotovili dostopnost in vključenost vsem svojim študentom/-kam, vam svetujemo, da
pripravite realne scenarije, pri katerih predvidite, da vsaj del vaše študentske populacije in
zaposlenih v prihodnjem študijskem letu ne bo mogel kontinuirano sodelovati v študijskem ali
delovnem procesu v fizičnem prostoru.
S spoštovanjem,
Jana Javornik, PhD (Združeno
kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
generalna direktorica
Direktorat za visoko šolstvo

dr. Jure Gašparič
državni sekretar

Poslati (e-pošta):
- naslovnikom
V vednost:
- Javni in zasebni študentski domovi
- Dijaški in študentski domovi
- Centralna tehniška knjižnica
- Cmepius
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