
 

Ljubljana, 30. 4. 2021 

 

Spoštovane članice in člani  

 

Živimo v času, ki je še posebej neprijazen, vendar pa 1. maj je in ostaja praznik vseh 

delavk in delavcev, simbol boja za delavske in socialne pravice in je spomin na dogodke, 

ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu.  

 

Glede na razmere v državi v letošnjem letu posebej izpostavljamo in zahtevamo varne 

zaposlitve, dostojno plačilo za opravljeno delo, varnost na delovnem mestu, varno 

starost in socialno varnost! 

 

Zaposleni v komunalni dejavnosti v času izrednih razmer, v razmerah razglasitve 

epidemije opravljajo izredno pomembno delo, saj gre za opravljanje dela v kritični 

infrastrukturi. 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. Za vse opravljeno 

delo in za delo v prihodnje si vsi zaposleni zaslužijo dostojno plačilo in  dodatek za 

opravljanje dela v izrednih razmerah.  

 

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. Dovolj je doplačil do minimalne plače, zaposleni si zaslužijo osnovno plačo 

v višini minimalne plače. 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. 

 

Hvala vsem za vse opravljeno delo in hvala vsem, ki se skupaj z nami borite.  

 

Čestitke ob prazniku dela.  

 

Živel 1. in 2. maj!  

         Majda Marolt 

         Predsednica SKVNS  



 

 

 

  


