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Zadeva: Izvedba postopka izplačila dodatka po 77. členu ZDUPŠOP – upravičenci 

Spoštovani,

Določba 77. člena Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, 
okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 (ZDUPŠOP) 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. 2022i.

V Ministrstvu za obrambo je bil, po ponovni preučitvi navedene zakonske določbe, spremenjen 
kriterij glede upravičencev do dodatka za dijake in študente, ki so bili od 11. 11. 2021 30. 6. 
2022 vključeni v pomoč pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih 
ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja. Dodatek za izpostavljenost 
nevarnosti in posebne obremenitve je namenjen tistim dijakom in študentom, ki so bili vključeni 
v opravljanje nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih 
ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja proti COVID-19. 

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, skladno s 77. členom ZDUPŠOP, že 

prejel dodatek.

Za tiste dijake in študente, ki so upravičeni do dodatka po 77. členu ZDUPŠOP in jim ta še ni bil 
izplačan, posredujte zahtevek do 31. 7. 2022, na naslov krajevno pristojne izpostave URSZR, 
kateremu mora biti, za vsakega upravičenca posebej, priloženo poročilo o delu z razvidnim 
datumom, trajanjem, vrsto opravljenega dela ter obračunanim zneskom. Pogodb oziroma 
dogovorov o prostovoljskem delu dijakov in študentov nam ni potrebno pošiljati v prilogi, ste jih 
pa dolžni hraniti pri vas in jih v primeru revizije postopkov predložiti na vpogled.

Na podlagi potrditve specifikacije zahtevka, ki ga boste prejeli s strani pristojne izpostave 
URSZR, boste izdali račun URSZR v višini usklajenega zneska prek UJP-net, v elektronski 
obliki (e-račun). URSZR bo plačala račun po zagotovitvi sredstev na proračunsko postavko 
URSZR.
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Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje. 

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
-  zdravstvenim in socialno-varstvenim ustanovam, preko izpostav URSZR,
-  vsem izpostavam URSZR.

Priloge:
- Seznam krajevno pristojnih Izpostav URSZR, 
- Obrazec - Zahtevek za izplačilo,
- Obrazec - Poročilo o delu.

i 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).
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