
Lepo pozdravljeni. Dobrodošli na ministrstvu za obrambo, prav tako seveda 
dobrodošla tudi predsednica in predsednik študentske in dijaške organizacije 
Slovenije. Jaz sem prepričan, da imamo za dijake in študente za mnogo njih za 
več kot 12.000 njih dobre novice, saj smo naposled vendarle 
začeli izplačevati dodatke za vse tiste, ki so do njih  upravičeni po 77. členu pkp 
10 zakona. Če se še spomnite upravičeni do teh dodatkov, res je v morda trajalo 
v malo dlje, kot bi si vsi skupaj želeli, ampak veste, navsezadnje izplačila teh 
dodatkov lahko tudi ne bi bilo.  
Lahko tudi ne bi bilo, če ne bi po prihodu ekipe ministra Marjana Šarca na 
ministrstvo za obrambo prisluhnili apelu dijakov in študentov, ki so bili 
prepričani, da jih je država pri tolmačenju upravičenosti do tega dodatka. 
Opeharila ne samo spregledala, ampak dobesedno opeharila, ker so si pač. 
Določila v tega zakona uradniki malo prikrojili. Malo so si, da so si jih razlagali 
po svoje in na ta način tudi svetovali ministru, kako naj uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, ki je bila dolžna te kovine dodatke študentom 
in dijakom izplačevati, kako naj to v praksi izpelje veste, izpeljali so pa tako. 
Da so ugotovili, da je med dijaki in študenti upravičenci do teh dodatkov in jih 
približno 50 in tako so te dodatke, katera tudi izplačali. Mislim, da za. 
Če govorim samo o dijakih in študentih za 67.520,23 € je bilo po njihovem 
tolmačenju upravičenih sredstev za dijake in študente mi govorimo, zdaj pa to 
niso še dokončni podatki. Govorimo o skupnem znesku 2 milijona 530.482,50 €. 
Prej sem omenil 67.000 €. 
Torej za toliko za to razliko bi bili slovenski dijaki in študentje prikrajšani, 
opeharjeni, čeprav so dali svoj delež takrat, ko je bilo to potrebno in so svoje 
delo tudi opravili država in je v ta namen zakonsko zagotovila izplačilo, ko 
vidnih dodatkov govorimo o skupnem številu popolnih zahtevkov 12.389, pa 
tudi to še ni dokončna številka. Samih dijakov in študentov je verjetno nekaj 
manj, ker so nekateri pač opravljali delo večkrat in so podali več zahtevkov. 
Ampak govorimo o več kot 12.000 dijakih in študentih. 
In 217 ustanov je predložilo doslej popolne zahtevke. Kot rečeno, ti podatki se 
bodo deloma še spreminjali, ker zahtevki še prihajajo, ampak bistveno najbrž ne 
več, tako da lahko seveda z veseljem ugotovim, da smo na ministrstvu za 
obrambo skupaj z upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje svoj dolg, 
dolg, ki ga je imela država do dijakov in študentov, ki so v tistih kriznih 
razmerah delali v rizičnih razmerah in so upravičeni do kovidnih dodatkov, da 
smo mi ta dolg praktično poravnali in tako kot smo se dogovorili junija letos na 
skupnem sestanku, da bomo, da bomo te kovine dodatke do konca leta tudi 
izplačali. To se zdaj dogaja in obljubim, da seveda, nihče ne bo spregledan, če se 
bodo seveda zahtevki še pojavili in bodo upravičeni. In jaz verjamem, da jih 
nekaj še bo, da bomo to seveda ta dolg države poravnali tudi v prihodnjem letu. 
Če bo treba za to, da izpolnimo določila zakona, ki ga je ta država sama sprejela, 
sprejela v prid dijakom in študentom. Tako kot mnogim drugim, ki so v teh 
rizičnih kovidnih razmerah delali in prejemali dodatke. 



Da bodo seveda dijaki in študentje popolnoma enakopravno obravnavani pri 
tem. 


