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Zadeva: Vstop tujcev, ki študirajo v Sloveniji v državo oziroma vprašanje kraja 
bivanja v času karantene – stališče 

Zveza:                  Vaš dopis št. 6030-5/2020/524 z dne 1.9.2020

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis, navedeno pod gornjo zvezo z dne 1.9.2020, v katerem nas sprašujete 
glede problematike prihoda tujih študentov, ki v času študija bivajo na območju Republike 
Slovenije. 

Veljavni Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljivih 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) v 1. točki 9. člena predpisuje, da morajo 
vse osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah, 
ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS –
CoV-2 odredi karantena za obdobje 14 dni.

V nadaljevanju nas sprašujete za pojasnilo besedne zveze »dnevno ali občasno«. Pravilno 
ugotavljate, da se pod dnevno podrazumeva zlasti dnevno prehajanje meja študentov, ki 
prihajajo iz obmejnih držav. Za te velja vračanje v 24 urah. 

Države ločujemo glede na epidemiološko sliko na države na zelene, rumenem in rdečem 
seznamu.

Za potnike iz držav na zelenem seznamu omejitev ni, tako tudi za študente.

Za prehajanje potnikov iz držav na rumenem seznamu pomeni, da državljani Republike 
Slovenije ne glede na prebivališče in njihovi ožji družinski člani,* ki potujejo skupaj z njimi, ter 
tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic EU ali
schengenskega območja, lahko v Slovenijo vstopijo brez karantene, če predložijo dokazilo, da
ne prihajajo iz držav na rdečem seznamu. Za druge osebe je ob vstopu obvezna 14-dnevna
karantena (razen če sodijo med katerokoli izmed 21 izjem v prvem odstavku 10. členu odloka).
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Odlok v 11. točki 10. člena predvideva izjemo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali v 
znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji in to izkazuje z ustreznimi dokazili. To pomeni, da 
za študente, ki prihajajo iz območja rumenih držav ukrep karantene ne velja, morajo pa dokazati 
udeležbo v procesu izobraževanja (npr. potrdilo o vpisu, potrdilo o šolanju).

Za prehajanje meje za študente iz držav, ki so umeščene na rdeči seznam, pomeni države z 
poslabšano epidemiološko sliko. Za prehajanje in bivanje na območju Republike Slovenije 
pomeni, da se 14 karantena odredi vsem osebam, ki vstopajo v Slovenijo in imajo stalno ali 
začasno prebivališče v državah na rdečem seznamu, in vsem osebam, ne glede na
državljanstvo ali državo bivanja, ki prihajajo v Slovenijo iz teh držav. Isto velja tudi za študente
iz omenjenih držav.

Naše stališče je, da oseba s statusom študenta iz države z rumenega seznama (npr. Srbija)
lahko vstopa v Republiko Slovenijo brez odrejenega ukrepa obvezne karantene. 

Za študente območja ostalih držav, ki so umeščena na rdeči seznam (npr. Zahodni Balkan) pa 
velja ukrep 14 dnevne karantene in jih ne moremo umeščati med izjeme 11. točke, 1. odstavka, 
10. točke Odloka. Pri vstopu študenta iz te vrste držav pa je pri prehodu meje pomembno tudi, 
da že ob prehodu dokazuje naslov bivanja in dodatno dokazuje pogoje za preživljanje 
karantene (pogoji za samoizolacijo, prehranjevanje ipd).

Pri tem je potrebno upoštevati tudi da imajo študentski domovi in izobraževalne ustanove 
postavljene svoje pogoje za udeležbo tujih študentov za bivanje v domu ali udeležbo na 
predavanjih.

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno le za omogočanje prehoda meje.

Lep pozdrav.

mag. Lado Bradač
generalni direktor
višji sekretar

Poslano:
– naslovniku, po elektronski pošti
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