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Poziv Vladi RS
Zadeva: Umestitev mladih v izobraževanju kot izjemo v »Odlok o določitvi pogojev vstopa v RS
zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«

Ob začetku šolskega leta zaznavamo težave pri izvajanju Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS zaradi
zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljevanju: Odlok), in sicer v zvezi z dijaki in
dijakinjami, ki se šolajo v sosednjih državah. Ti namreč v skladu z informacijami, ki nam jih je uspelo
pridobiti, niso navedeni kot izjema za prehod meje brez napotitve v karanteno, temveč se morajo pred
prehodom meje izkazati z opravljenim testom HAG ali PCR. Dijaki in dijakinje se v okviru obiskovanja
izobraževalnih zavodov v tujini redno testirajo s testi HAG za samotestiranje. V Avstriji se npr. dijaki
testirajo trikrat tedensko v šoli, rezultate testa pa beležijo v posebno knjižico, ki je veljavna tudi npr.
za obisk kulturnih in drugih ustanov. Težava pa je v tem, da se test HAG za samotestiranje v skladu z
veljavnimi odloki ne šteje za veljaven dokaz izpolnjevanja pogoja PCT pri prehodu meje, dijaki pa niso
navedeni kot izjema v Odloku, tako kot so to npr. delovni migranti. Podobno težavo lahko pričakujemo
tudi ob začetku študijskega leta pri študentih, ki obiskujejo fakultete v tujini.
Zaradi navedenega predlagamo, da se v Odlok kot izjema od izpolnjevanja pogoja PCT ob prehodu
meje navedejo tudi dijaki in študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se izobražujejo v tujini, pod
pogojem, da se ob prehodu meje izkažejo z opravljenim testom PCR, HAG ali HAG za samotestiranje,
ki ni starejši od sedmih dni.
Pozivamo vas, da področje primerno uredite in nas o uveljavljeni rešitvi čimprej obvestite.
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