
1 

 

 

Ljubljana, 2. 11. 2020 

 

 

 

Poziv Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami 
Slovenije po ureditvi razmer v dejavnosti zasebnega varovanja  

 

 
 
Spoštovani  
 

I. Poziv za dodatno nagrajevanje zaposlenih v času razglašene epidemije 
 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije - 
SKVNS pričakuje posluh delodajalcev v dejavnosti zasebnega varovanja, 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.  
 
Republiški odbor sindikata za zasebno varovanje je na svoji zadnji dopisni seji 
obravnaval pobudo in sprejel odločitev, da se vsem delodajalcem posreduje poziv za 
dodatno nagrajevanje zaposlenih v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju celotne države. Epidemija je bila razglašena 19. 10. 2020 in bo 
veljala najmanj 30 dni. 
 
Iz 2. odstavka 2. člena Zakona o zasebnem varovanju izhaja, da RS dejavnost 
zasebnega varovanja posebej ureja, ker je to v javnem interesu, z namenom varovanja 
javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb in varnostnega osebja, 
ki neposredno opravlja dejavnost.  
 
Zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja v času izrednih razmer, v razmerah 
razglasitve epidemije opravljajo izredno težko in odgovorno delo ter so na številnih 
izpostavljenih točkah: pri vhodih pred bolnišnicami, zdravstvenimi domovi, lekarnami, 
poštami in trgovinami. Varujejo ključno infrastrukturo, ki je pomembna za 
funkcioniranje celotne družbe tudi v času izrednih razmer. Z vso resnostjo in 
odgovornostjo se  zaposleni spopadajo z izrednimi razmerami in zahvaljujoč njihovi 
požrtvovalnosti in nesebičnosti aktivno prispevajo k stabilnim varnostnim razmeram v 
državi ter k zmanjševanju širjenja okužb.  
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II. Poziv za pravilno obračunavanje dodatka na skupno delovno dobo 

  
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije - 
SKVNS poziva delodajalce v dejavnosti zasebnega varovanja, da takoj odpravijo 
nepravilnosti, ki so povezane z obračunavanjem dodatka na skupno delovno 
dobo. SKVNS tudi poziva, da se za vse zaposlene v dejavnosti zasebnega 
varovanja, ki imajo nepravilno obračunan dodatek za skupno delovno dobo, 
opravi tudi poračun za obdobje, ko se je dodatek na skupno delovno dobo 
dejansko obračunaval nepravilno.  
 
V dejavnosti zasebnega varovanja smo v letošnjem letu zasledili neenoten pristop 
podjetij glede ureditve dodatka na skupno delovno dobo. To je bil tudi razlog, da  smo 
delodajalcem posredovali svoje stališče skupaj s pobudo, da se pristopi k pravilnemu 
obračunavanju dodatka na skupno delovno dobo. Naša pobuda ni naletela na pozitiven 
odziv, zato smo se obrnili na Inšpektorat RS za delo, ki nam je posredoval pisni 
odgovor, v katerem na podlagi mnenja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti pritrjuje našemu stališču. Pisni odgovor Inšpektorata RS za delo 
posredujemo v prilogi.  
 
Dodatek za skupno delovno dobo socialni partnerji lahko uredijo drugače, vendar le v 
kolektivni pogodbi dejavnosti.Torej v aktih nižje ravni od kolektivne pogodbe dejavnosti 
ni dopustno urejati dodatka na skupno delovno dobo manj ugodno, kot pa ga že določa 
Zakon o delovnih razmerjih.  
  
Zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja so upravičeni do dodatka za delovno 
dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto delovne dobe na podlagi 
določil v Zakonu o delovnih razmerjih. V podjetniški kolektivni pogodbi tega dodatka ni 
mogoče urejati manj ugodno za delavce. 
 
 
 

III. Poziv za pristop k pogajanjem socialnim partnerjem za sklenitev 
celovite Kolektivne pogodbe v dejavnosti zasebnega varovanja  
 
Obenem SKVNS ta poziv naslavlja tudi kot zahtevo, da socialni partnerji čim preje 
pristopijo k pogajanjem za sklenitev celovite Kolektivne pogodbe v dejavnosti 
zasebnega varovanja.  
 

 
IV. Poziv Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti  
 
Poziv SKVNS naslavlja tudi Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti z namenom, da se angažirajo in  da po 
svojih močeh prispevajo, da se tudi v dejavnosti zasebnega varovanja celovito uredi 
delovnopravni položaj zaposlenih.  
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Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije 
pričakuje pozitiven odziv od vseh naslovnikov.  
 
Še posebej pa pozivamo in pričakujemo, da se tudi v času razglasitve epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 spoštuje pravice delavcev ter ohrani spoštljiv odnos 
do vseh zaposlenih.  
 
 
Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja smo Vam na voljo.  
 
 
Z lepimi pozdravi  
 
 
 

 

 
 
 

Marolt Majda, univ.dipl.prav. 
Predsednica SKVNS 

 
 
 
 
Poslano:  

- Predsednikom sindikata  
- Podjetjem v dejavnosti zasebnega varovanja 
- Ministrstvu za notranje zadeve  
- Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve  
- Inšpektoratu RS za delo  
- Zbornici za razvoj slovenskega zasebnega varovanja  
- Delavski enotnost 

 
 


