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ČLANICAM IN ČLANOM SINDIKATA,  

ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA  
 
 
 

V A B I L O 
 
Na podlagi pobude članov in sklepa Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje, Vas 
vabimo na skupno srečanje članov in zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja, ki bo 
potekalo  
 

v torek, 15. 2. 2022 s pričetkom ob 17. uri v KOPRU,  Tominčeva 7,  
 

v prostorih Regijske organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Območje  
Primorska in Notranjska.  

   
V mesecu oktobru in novembru 2021 smo izvedli tradicionalna srečanja v Škofji Loki, Ljubljani, 
Celju, na Ptuju, v Mariboru, Slovenj Gradcu, v Murski Soboti in v Novi Gorici. Na vseh teh 
lokacijah so srečanja načrtovana tudi v letu 2022.  
 
Osnovni namen teh skupnih srečanj je, da krepimo svoje vrste, da se članom in zaposlenim 
predstavi  vse aktivnosti, ki so povezane s prizadevanji SKVNS, da se prične s pogajanji za 
celovito ureditev delovnega položaja zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja v kolektivni 
pogodbi dejavnosti. Republiški odbor je izoblikoval predlog KP dejavnosti zasebnega varovanja. 
Predlog je bil posredovan na Zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja s pozivom 
po pričetku pogajanj. Ministrstvo za notranje zadeve pa smo zaprosili za skupen sestanek z 
namenom pridobitve podpore z njihove strani. Sestanek na Ministrstvu za notranje zadeve je bil 
organiziran dvakrat, prvič tudi z udeležbo predstavnika Zbornice za razvoj Slovenskega 
zasebnega varovanja. Dogovorjene so naloge, ki naj bi pripeljale naše skupne aktivnosti naprej 
v smeri, da se dejansko prične s pogajanji za sklenitev celovite kolektivne pogodbe za dejavnost 
zasebnega varovanja.  
 
Srečanja pa so seveda tudi priložnost, da slišimo vas, vaše predloge in pobude, da slišimo,  s 
kakšnimi težavami se srečujete pri opravljanju svojega dela. Srečanja v mesecu oktobru in 
novembru 2021 so bila dobro obiskana in zaznali smo precej kršitev delovnopravne zakonodaje.  
Zagotovo pa je eden izmed najbolj perečih problemov v dejavnosti zasebnega varovanja nizko 
plačilo za opravljeno delo. Ne gre pa spregledati vse višjih doplačil do minimalne plače, kar 
pravzaprav prinaša izredno nizke dodatke. Skrajni čas je, da se v dejavnosti zasebnega 
varovanja stori korak naprej in ovrednoti delo zaposlenih, kot si to zaslužijo.  
 



  

 

Precej opozoril je povezanih tudi z razporejanjem in prerazporejanjem delovnega časa, 
koriščenjem časa za malico med delovnim časom. V dejavnosti zasebnega varovanja so 
zaposleni deležni izredno nizkega povračila stroška za prehrano. Za zaposlene ni nikakršne 
stimulacije, nikakršnega nagrajevanja za delo v razmerah, ki vladajo ta trenutek. Delo zaposlenih 
v dejavnosti zasebnega varovanja pa je vse bolj zahtevno in terja vse več naporov. Vse bolj se 
v dejavnosti zasebnega varovanja čuti tudi pomanjkanje kadra. In vse to so zagotovo tehtni 
razlogi, da je čas, da socialni partnerji sedemo za skupno mizo in poiščemo rešitve ter jih 
zapišemo v kolektivno pogodbo dejavnosti.  
 
Srečanja so tudi priložnost, da predstavimo delovanje Sindikata komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi,  ki so jih deležni člani 
sindikata. Na vseh srečanjih so sodelovale sekretarke območnih odborov SKVNS, zato mogoče 
ne bo odveč, da ponovimo, da se s svojimi vprašanji, predlogi in po pomoč vedno lahko obrnete 
tudi na sekretarke, ki delujejo v teritorialnih organizacijah Zveze svobodnih sindikatov Slovenije 
in sicer na:    

- Sekretarko Tanjo Krstovo, GSM: 064/250-854, ki pokriva območje Osrednje Slovenije in 

območje Gorenjske, njen sedež je na Dalmatinovi 4 v Ljubljani;  

- Sekretarko Alenko Rožman, GSM: 041/933-761, ki pokriva območje Podravja, Koroške 

in Spodnjega Podravja; njen sedež je na Neretovi 4 v Mariboru od torka do petka in vsak 

ponedeljek na Čučkovi 1 na Ptuju;  

- Sekretarko Ivico Sotelšek, GSM: 031/386-852, ki pokriva območje Dolenjske, Bele krajine 

in Posavja, njen sedež je na Cvelbarjevi 3 v Novem mestu in na Cesti krških žrtev 30 v 

Krškem;  

- Sekretarko Mojco Stropnik, GSM: 031/314-923, ki pokriva območje Savinjske, njen sedež 

je na Gledališki ulici 2 v Celju;  

- Sekretarko Zdenko Bobovec, GSM: 041/773-551, ki pokriva območje Pomurja, njen 

sedež je na Kardoševi ulici  2 v Murski Soboti vsako sredo ter na Mlinski ulici 6 e v Lendavi 

vsak ponedeljek, torek, četrtek in petek.  

- Sekretarko Ireno Jaklič Valenti, GSM: 041/925-354, ki pokriva območje Primorske in 

Notranjske, njen sedež je na Tominčevi ulici 7 v Kopru;  

 
Ob tej priložnosti Vas želimo še posebej opozoriti, da člane in zaposlene v dejavnosti zasebnega 
varovanja z mesecem marcem vsak prvi četrtek v mesecu od 13. do 19. ure  pričakuje 
sekretarka Tanja Krstova na sedežu Območja Osrednje Slovenije na Dalmatinovi 4 v 
Ljubljani. Seveda jo lahko v tem času tudi pokličete na GSM: 064/250-854. 
 
Na srečanje so vedno vabljeni tudi zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja, ki niso člani 
sindikata, zato Vas člane SKVNS posebej prosimo, da na srečanja povabite tudi sodelavce, ki 
niso člani sindikata.   
 
Upam, da se vidimo v čim večjem številu tudi v Kopru. Za vsa dodatna pojasnila in vprašanja 
lahko pokličete na GSM: 041/760-204 Majda Marolt ali GSM: 040/461-623 Bernhard Mraz.  
 
Za udeležbo na srečanju je pogoj izpolnjevanje pogoja PTC.  
Veselimo se srečanja z Vami in Vas lepo pozdravljamo.  
 
 

Bernhard Mraz, l.r.        Marolt Majda, univ.dipl.prav.                              
Predsednik RO sindikata      Predsednica SKVNS    
dejavnosti zasebnega varovanja  


