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Javni in zasebni študentski domovi 
Dijaški in študentski domovi
Javni visokošolski zavodi
Zasebni visokošolski zavodi s podeljeno koncesijo
Centralna tehniška knjižnica

Številka: 6030-5/2020/468
Datum: 24. 7. 2020

Zadeva: Priporočila NIJZ

Spoštovani,

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iščemo 
rešitve za zagotavljanje namestitev za študente, ki bi morali v karanteno. Obenem pridobivamo 
relevantne informacije in pripravljamo usmeritve glede jesenskega izpitnega obdobja in 
začetka novega študijskega leta. Zaradi negotovosti in številnih nejasnosti je pomembno, da 
smo seznanjeni z vašimi dilemami kot z vašimi konkretnimi predlogi rešitev oziroma rešitvami. 

Ob tem smo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) že večkrat 
pozvali, da posodobijo in posredujejo nove smernice za študentske domove, namestitvene 
standarde ter pogoje v času karantene. Z njimi se bomo sestali po 17. avgustu.

NIJZ strokovna skupina za sproščanje ukrepov v epidemiji COVID-19 na področju šolstva nam je 
včeraj posredovala naslednje usmeritve oziroma priporočila za visokošolske zavode, vključno s 
študentskimi in dijaškimi domovi:

1. Obveščanje študentov in študentk: 
Študente in študentke, ki prihajajo iz tretjih držav, je potrebno obvestiti, da morajo po vstopu v 
Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno. Obvestiti jih je potrebno, da v času karantene ne 
smejo (!) zapuščati bivališča, niti za opravljanje izpitov. Temu naj prilagodijo prihod v Slovenijo. 
Svetujemo, da sproti spremljajo seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev. Ta je 
dostopen na https://www.nijz.si/sl/seznam-drzav-za-prehajanje-drzavne-meje-brez-omejitev. 
Predlagamo, da študentje dnevno spremljajo tudi novice na spletnih straneh NIJZ. 

2. Priporočila za nastanitvene objekte za namene karantene:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_covid_hotel_02042020.pdf

3. Usmeritve visokošolskim zavodom glede jesenskega izpitnega obdobja:
NIJZ svetuje, da visokošolski zavodi uporabljate Higienska priporočila za pripravo na maturo, 
obdobje mature in bivanje v dijaškem domu v času epidemije COVID-19
(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in



_dijaske_domove.pdf) v delu, ki se nanaša na pisanje izpitov in na vzdrževanje higiene prostora 
(redno zračenje ter čiščenje in razkuževanje).

Pozivamo vas, da nas čimprej seznanite s potrebami za reševanje omenjene problematike, z 
vašimi predlogi oziroma že domišljenimi rešitvami, s prostorsko razpoložljivostjo in načrtovano 
zasedenostjo v prihodnjih mesecih ter z informacijo o pričakovanem številu študentov, ki se 
morajo obvezno vrniti v Slovenijo zaradi izvajanja študijskega procesa in ki bi po trenutnem 
seznamu potrebovali karanteno. Prav tako vas prosimo, da nam do 20. avgusta 2020 
posredujete vaš pristop oz. načrte za izvajanje študijskega procesa v naslednjem študijskem 
letu, in sicer po elektronski poti na naslov gp.mizs@gov.si, s sklicem na številko 6030-5/2020.

O dodatnih podrobnostih vas bomo sproti obveščali in vas povabili na pogovore kot 
relevantno.

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 (e-pošta)
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