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Zadeva: Informacija glede prihajajočih tujih študentov iz držav, ki niso na 
zelenem seznamu, pred prihodom v Slovenijo

Z veljavnim Odlokom o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v 
notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20 in 115/20; v nadaljevanju: odlok) se, 
upoštevajoč zlasti prvi odstavek njegovega 9. člena, za osebe, ki vstopajo v Slovenijo iz držav 
ali administrativnih enot držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav (zeleni 
seznam), ali imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče, odredi karantena za obdobje 
desetih dni.

Opozorili so nas, da tuji študentje iz držav z rdečega seznama v Slovenijo pripotujejo z letalom 
na letališča držav z zelenega seznama. Na primer študent iz Španije (država na rdečem 
seznamu), ki potuje v Slovenijo, pristane na italijanskem letališču (država na zelenem 
seznamu). Ob vstopu v drugo državo ta najavi tranzit do Slovenije v istem dnevu, zato mu tuje 
oblasti ne izdajo karantenske odločbe. Ob vstopu v Slovenijo mu tako ni izdana karantenska 
odločba, čeprav za tega študenta še vedno veljajo posebni zaščitni ukrepi.

Izpostavljamo, da zadevni Odlok o prehajanju meje ureja prehod meje v primeru študentov in 
izdajo karantene tudi v notranjosti (pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve z dne 15. 9. 2020). 
Osebe, ki se izognejo izdaji Odločbe o karanteni na meji,  lahko to prejmejo tudi v notranjosti, če 
se o tem obvesti zdravstveno inšpekcijo ali policijo. Če se oseba, ki ji je potrebno odrediti 
karanteno, nahaja v notranjosti Republike Slovenije, lahko policist za potrebe priprave odločbe 
o karanteni osebi podatke odvzame v notranjosti Republike Slovenije ter jih posreduje 
predstavniku Ministrstva za zdravje; ta poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni v 
policijsko enoto policista, ki je te podatke odvzel. Policist nato osebi vroči odločbo o karanteni.

V skrbi za javno zdravje in za zagotovitev kontinuiranega študijskega procesa vas zato 
pozivamo, da svoje študente, ki prihajajo ali se v Slovenijo vračajo na študij ali študijsko 
izmenjavo, obvestite o pomembnosti in nujnosti izvajanja karantenskih ukrepov ter o 
odgovornem ravnanju. 

Visokošolski zavodi v RS
CMEPIUS



Informacije o omejitvah in ukrepih na mejah ob vstopu v Slovenijo so dostopne na: 

- https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/
- https://www.policija.si/component/tags/tag/koronavirus
- https://www.policija.si/kontakti/vprasanja-policiji-glede-covid-19
- https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-

med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Vljudno prosimo za čimprejšnje posredovanje navodil in priporočil NIJZ prihajajočim tujim 
študentom, z razumljivo predstavitvijo in pojasnilom vzpostavljenega režima in epidemiološke 
situacije v Sloveniji.

S spoštovanjem,

Pripravila:
mag. Katja Perme
podsekretarka Jana Javornik, PhD 

(Združeno kraljestvo Velike Britanije in 
Severne Irske)
generalna direktorica
Direktorat za visoko šolstvo

Poslati:
- naslovnikom – po elektronski pošti;

V vednost:
- Ministrstvo za notranje zadeve - po elektronski pošti na 

naslov: gp.mnz@gov.si,
- Ministrstvo za zdravje - po elektronski pošti na naslov: 

gp.mz@gov.si,
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije - po 

elektronski pošti na naslov: gp.zirs@gov.si,
- Študentski dom Ljubljana - po elektronski pošti na naslov: 

studentski.domovi@stud-dom-lj.si,
- Študentski dom Maribor - po elektronski pošti na naslov: 

umsd@um.si,
- Študentski dom Primorska - po elektronski pošti na 

naslov: info@sd.upr.si.
- Dijaški in študentski dom Novo mesto – po elektronski 

pošti na naslov:
dsd-nm@guest.arnes.si,

- Dijaški in študentski dom Kranj – po elektronski pošti na 
naslov: dsd.kranj@guest.arnes.si,

- Dijaški in študentski dom Koper – po elektronski pošti na 
naslov: dd.koper@guest.arnes.si in

- Centralna tehniška knjižnica – po elektronski pošti na 
naslov: post@ctk.uni-lj.si.
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