
Moram reči, da danes tukaj stojim pred novinarji z občutkom, veseljem zaradi 
tega, ker vse tisto, kar je bilo obljubljeno, bilo tudi v praksi realizirano. In to ni 
samoumevno, da smo mladi uslišani. Ni samoumevno, da stvari, ki so 
obljubljajo, se potem tudi v doglednem oziroma kratkem roku tudi realizirajo. 
Konec leta 2021 je vlada Republike Slovenije pozvala vse mlade dijakinje in 
dijake, študentke in študente. 
Da pomagajo pri spopadanju s covid krizo in seveda so to povabilo sprejeli in so 
nesebično to pomoč tudi nudili in hkrati tudi tvegali svojo zdravja. Mogoče tudi 
življenje, zato, da so lahko pomagali drugim, potem pa zaradi nepravičnega 
tolmačenja zakona, ki je zelo jasen, ni prišlo do izplačil koloidnega dodatka. 
Kasneje smo se kot dijaška in študentska organizacija Slovenije povezali z 
jasnim ciljem, da zagotovimo izplačilo kovinskega dodatka. Obrnili smo se na 
državnega sekretarja gospoda Rudija Medveda, ki nam je prisluhnil in je sedaj 
zadeva v postopku reševanja. Vesel sem, da lahko danes pravzaprav še enkrat 
slišim, da je izplačanih okoli en milijon, pa pol evrov zahtevkov v prihodnje, se 
pravi v krajšem času do konca tega koledarskega leta. 
Bo pa izplačanih za 2 milijona pa pol evrov zahtevkov s tem, da se ti zahtevki še 
dopolnjujejo. To pomeni, da denar prihaja do mladih, prihaja za opravljeno delo, 
za pošteno opravljeno delo. Vesel sem, da smo danes na sestanku pri državnem 
sekretarju slišali jasno obljubo, da denar bodo prejeli čisto vsi, čisto vsi, ki so do 
tega denarja upravičeni. Skrbi me, da še vedno prihaja do incidentov na 
posameznih ustanovah. 
Tako v bolnišnicah kot tudi v drugih ustanovah, na primer v socialno varstvenih 
zavodih, kjer do izplačila ne prihaja, ker si nekateri direktorji upajo tolmačici 
zakon po svoje. Ampak zakon je jasen in zakon je nad vsemi tolmačeni 
posameznih direktorjev. In veseli me, da bomo v sodelovanju s študentsko 
organizacijo Slovenije pristojnim konkretno državnemu sekretarju in upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, posredovali podatke teh 
posameznih primerov in tudi ti primeri. 
Bodo rešeni, v kolikor so dijaki do teh dodatkov upravičeni. Če sem konkreten, 
gre za dijake in študente, ki so delali v sivih conah, so prav tako imeli rizičen 
stik s kovinskimi bolniki, ampak zaradi tolmačenja, kot rečeno, sedaj niso dobili 
izplačila, ampak ga bodo, kot nam je obljubil tudi državni sekretar. Vesel sem, 
da se je z rebalansom proračuna zagotovilo toliko sredstev za te namene in vesel 
sem, da je ta vlada in tudi ministrstvo za obrambo prepoznalo. 
Potrebo po poštenemu dialogu z mladimi lahko vam povem, da v 5 letih 
sodelovanja z različnimi ljudmi na različnih položajih s pristojnimi nisem naletel 
na takšno odzivnost in nisem naletel na tako hitro reševanje določene 
problematike. Veseli me in sem počaščen, pa tudi verjetno vsi dijaki in študentje 
smo počaščeni, da smo bili enakovreden partner v tem dialogu in da je sedaj ta 
problematika skorajda rešena. 
Pozivam še enkrat vse institucije, vse zavode in predvsem direktorja teh 
zavodov, da v ustreznem času pripravijo sezname, pripravijo zahtevke in jih 



posredujejo naprej, da se lahko izplačilo zgodijo čim prej. Prav tako sem vesel, 
da smo danes dobili potrdilo, da tudi če zahtevkov ne bodo posredovali v tem 
koledarskem letu, bo izplačilo možno izvesti tudi v naslednjem koledarskem 
letu. Torej zakon kot tak ne omejuje trajanje teh izplačil. Naj za konec še rečem, 
da. 
Ta praksa mora postati redna praksa mora postati postati redna praksa dialoga 
med mladimi in odločevalci, ker na takšen način bomo lahko zagotovili 
normalno delovanje države in me veseli spoštovani gospod državni sekretar, da 
smo bili tukaj pri vas kar dvakrat, da smo lahko to problematiko rešili in upam, 
da bo tako tudi v prihodnje. Hvala lepa. 


