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Zapiranje dijaških in študentskih domov

Vlada RS je v petek, 23. 10. 2020, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (v
nadaljnjem besedilu: odlok) in ga tega dne tudi objavila v Uradnem listu RS (št. 152/20). Odlok
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 med drugim začasno prepoveduje
zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, pa tudi v dijaških in študentskih domovih; pri slednjih z nekaterimi
izjemami, in sicer:
- v dijaških domovih lahko ostanejo dijaki in študenti tujci, ki jim je zaradi trenutnih
varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikom
brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano
mednarodno zaščito,
- v študentskih domovih lahko ostanejo študenti, ki imajo stalno prebivališče v
študentskem domu, študentske družine in študenti tujci ter gostujoči profesorji, ki jim je
zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej 24.
oktobra 2020, uporabljati pa se začne v ponedeljek, 26. 10. 2020. Strokovno utemeljenost
ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije presojala vsakih sedem dni z možnostjo
njihovega podaljšanja, spremembe ali odprave, upoštevajoč aktualno epidemiološko sliko v
državi.
Prosimo, da optimizirate delovanje študentskih domov za primere izrednega poslabšanja
epidemije.
Na tem mestu se hkrati zahvaljujemo vsem dijaškim in študentskim domovom ter študentom in
študentkam, ker odgovorno udejanjate priporočila NIJZ in s tem pripomorete k obvladovanju
bolezni COVID-19.
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