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Zdravstvenim in socialno-varstvenim ustanovam

Številka: 1005-15/2022-109 - DGZR
Datum: 08. 04. 2022

Zadeva: Izvedba postopka izplačila dodatka po 77. členu ZDUPŠOP – upravičenci – 
maksimalni znesek na mesec

Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 206/2021 z dne 29. 12. 2021, je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih 
za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 
(ZDUPŠOP). Le ta med začasnimi ukrepi na področju zaščite, reševanja in pomoči v 77. členu 
opredeljuje dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve za pripadnike sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju 
nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri 
izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja, od 11. 11. 2021 do 30. 6. 2022.

Dodatek je določen do 30 eurov dnevno, in sicer: 
- 10 eurov za opravljanje nalog do (vključno) 4 ure, 
- 20 eurov za opravljanje nalog od (več kot) 4 do (vključno) 8 ur in 
- 30 eurov za opravljanje nalog več kot 8 ur. 

Dodatek skupaj na mesečni ravni ne sme presegati 30% višine povprečne mesečne neto plače 
zaposlenih v Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije znaša povprečna mesečna plača:

- 1.208,65 eurov za leto 2020 (30% maksimalni znesek je 362,6 eurov / mesec, ki ga 
lahko prejme upravičenec za meseca november in december 2021) in 

- 1.270,30 eurov za leto 2021 (30% maksimalni znesek je 381,09 eurov / mesec, ki ga 
lahko prejme upravičenec za posamezni mesec v letu 2022).

Za določitev kriterijev glede upravičencev do dodatka za dijake in študente, ki so bili od 11. 11. 
2021 dalje vključeni v pomoč pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih 
ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja, so bili upoštevani podatki iz terena o 
različnem ovrednotenju vključenosti dijakov in študentov po ustanovah. Ugotovljeno je, da so 
nekateri dijaki ali študentje, zlasti tisti, ki so opravljali pomoč v zasebnih ustanovah, dobili plačilo 
za svoje delo po sorazmerno visoki urni postavki, ki so višje od urnih postavk zaposlenih v 
javnih zavodih. Nekatere ustanove so v urno postavko za plačilo dela posameznega dijaka ali 
študenta vključili tudi dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za 
COVID-19, kot ga določa 56. člen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – 
ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP). Nekateri dijaki in študentje pa za opravljeno 
delo niso prejeli nikakršnega plačila.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3279
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283


V Ministrstvu za obrambo in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje smo ob pripravi 
predloga ZDUPŠOP izhajali iz stališča, da je dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne 
obremenitve namenjen tistim, ki navedene naloge opravljajo prostovoljno oziroma za to ne 
dobijo plačila. V danem primeru sledi, da je do dodatka upravičen dijak in študent, ki je bil 
vključen v opravljanje nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-
varstvenih ustanovah (v sivi, rdeči ali beli coni) in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja 
proti COVID-19, če za delo ni prejel plačila. S tem  se sledi praksi izplačil dodatkov po 66. členu 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 Uradni list 
RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT in 206/21 – ZDUPŠOP) in 115. členu Zakona o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT), za 
prostovoljce, ki so bili v času epidemije vključeni ali vpoklicani v opravljanje nalog na področju 
zaščite, reševanja in pomoči. Navedeni prostovoljci, za svoje delo niso bili posebej plačani, 
temveč je bil izplačan le dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve. 
Dodatek prav tako ne pripada dijakom in študentom, ki so izvajali pomoč pri testiranju ali 
cepljenju v zasebnih ustanovah. Za izvajanje testiranja na okužbo s koronavirusom, kakor tudi 
cepljenje proti COVID-19, ki so ga izvajale zasebne zdravstvene ustanove s koncesijo, so te 
prejele posebna proračunska sredstva, za pokrivanje celotnega postopka izvedbe testiranja ali 
cepljenja, tudi za plačilo dijakov in študentov, ki so bili v to vključeni. Tudi zdravstveno osebje v 
javnih ustanovah za izvajanje navedenega testiranja in cepljenja niso prejeli posebnih dodatkov 
iz naslova nevarnosti in posebne obremenitve.

Do dodatka po 77. členu ZDUPŠOP ni upravičen:

- prostovoljec, ki ni pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. nima statusa dijaka 
ali študenta, 

- če je dijak ali študent opravljal naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih 
prostorih, ki nima zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali 
testiranjem,

- če je dijak ali študent zaradi opravljanja nalog ali dela prejel t. i. covid dodatek,
- če je bil dijak ali študent za svoje delo plačan.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje. 

Mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

Poslano:
-  zdravstvenim in socialno-varstvenim ustanovam, preko izpostav URSZR,
-  Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (gp.zdruzenje@zdrzz.si),
-  vsem izpostavam URSZR.
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