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Poziv delodajalcem za nagrajevanje zaposlenih v času razglašene epidemije 
 
 
 
 
Spoštovani  
 
 
Republiški odbor sindikata za komunalno dejavnost je na svoji zadnji korespondenčni 
seji obravnaval pobudo in sprejel odločitev, da se vsem delodajalcem posreduje poziv 
za dodatno nagrajevanje zaposlenih v komunalni dejavnosti v času razglasitve 
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. Epidemija je bila 
razglašena  z 19. 10. 2020 in bo veljala najmanj 30 dni. 
 
Zaposleni v komunalni dejavnosti v času izrednih razmer, v razmerah razglasitve 
epidemije opravljajo izredno pomembno delo. Vsem državljanom zagotavljajo osnovne 
pogoje za bivanje.  Njihovo delo je še posebej tvegano zaradi bistveno povečane 
izpostavljenosti okužbi z virusom zaradi ravnanja z odpadki, pri prevzemanju 
pokojnikov, pri delu na  čistilnih napravah in drugih storitvah ter je zaradi izrednih 
razmer in ukrepov tudi močno oteženo, kar kaže na njihovo izredno predanost in 
požrtvovalnost. Zagotovo si za opravljeno delo v teh težkih razmerah zaslužijo dodatek 
k plači.   
 
Za dodatno nagrajevanje zaposlenih v komunalni dejavnosti, ki dejansko opravljajo 
delo v času izrednih razmer, v času razglasitve epidemije je moč uporabiti 5. odstavek 
93. člena KP KD, ki določa:  
 

»(5) Dodatki za posebne obremenitve pri delu, za neugodne vplive okolja, za 
nevarnost pri delu 

 
V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se določijo dodatki in višina dodatkov zaradi 

vpliva delovnega okolja, naporov in težjih delovnih pogojev, ki se občasno pojavljajo in 
niso sestavni del zahtevnosti del in se ne vračunavajo v osnovno plačo. 

 
Ti dodatki se določijo kot: 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
a) dodatek za dela, pri katerih se uporabljajo posebna zaščitna sredstva v skladu 

s predpisi (kot so na primer: plinske maske, maske proti prahu, naprave za 
dovajanje svežega zraka in druga itd.); 

b) dodatek za težko delo – pri umazanem delu in drugih težkih delih, pri katerih je 
delavec izpostavljen negativnim vplivom okolja, kot na primer: dim, saje, vroč 
pepel, prah, vlaga, visoke in nizke temperature, vibracije, delo s kompresorjem, 
posebno močen ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba, delo v temnih 
prostorih ali z obremenilno barvno svetlobo itd. 

c) dodatek za nevarna dela, če je delavec izpostavljen posebnim nevarnostim 
(požar, vdor vode, eksplozija).« 

 
Dodatki v KP KD so le primeroma našteti tako, da je na podjetniškem nivoju mogoče 
dodajati dodatke npr. za: »obvezno nošenje maske zaradi preprečevanja nevarnosti 
okužbe z virusom COVID-19«, »obvezno nošenje dodatne zaščitne opreme zaradi 
preprečevanja nevarnosti okužbe z virusom COVID-19« in podobno.  
 
Pričakujemo posluh delodajalcev, da se skupaj s sindikatom v podjetju v okviru 
zmožnosti dogovorijo za dodatno nagrajevanje vseh tistih, ki v teh težkih časih 
opravljajo delo, ki je ključnega pomena za funkcioniranje celotne družbe.  
 
 
Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja smo Vam na voljo.  
 
 
Z lepimi pozdravi  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Marolt Majda, univ.dipl.prav. 
Predsednica SKVNS 

 

 
 
 
 
 
 
 

V vednost:  
- Predsednik sindikata  
- Zbornica komunalnega gospodarstva  
- Združenje delodajalcev Slovenije  
- Delavska enotnost  


