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POZIV VLADI, MINISTRSTVU IN DELODAJALCEM ZA SPREJETJE UKREPOV, 
KI BODO ZAŠČITI ZAPOSLENE V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA  
 
 
 
Na naslov Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije že 
prihajajo opozorila, da so delodajalci v dejavnosti zasebnega varovanja zelo slabo 
poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih. V nekaterih primerih zaposleni sploh 
niso prejeli zaščitnih sredstev. Zaposleni v zasebnem varovanju prihajajo v 
neposreden stik s strankami, obiskovalci in ostalim prebivalstvom. V vseh primerih ni 
mogoče vzdrževati varne oziroma priporočljive razdalje že zaradi same narave dela. 
Na naslov sindikata prihajajo tudi že opozorila o kršitvah predvsem v povezave z 
odrejanjem letnega dopusta.  
 
Na podlagi navedenega Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami 
Slovenije poziva Vlado RS, Ministrstvo za notranje zadeve in vse delodajalce v 
dejavnosti zasebnega varovanja k sprejetju naslednjih ukrepov:  
 

- Zagotovitev zaščitne opreme za vse zaposlene v dejavnosti zasebnega 
varovanja (razkužila, rokavice, zaščitne maske in druga sredstva skladno s 
priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje). 

- Prostor, kjer se nahaja delovno mesto varnostnika, naj bo ustrezno opremljeno 
in očiščeno ter omogočena dovolj velika razdalja, da zaposleni ne prihajajo v 
neposreden stik s strankami.  

- Delodajalce se poziva, da se zaposlenim preneha z enostranskim odrejanjem 
koriščenja letnega dopusta ter da se tudi v času kriznih razmer ohrani spoštljiv 
odnos do zaposlenih in spoštuje pravice delavcev.  
 

 



 

 

 
 
Delodajalec mora v skladu s 5. čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), 
zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, 
potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v 
delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem 
nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 
organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Delodajalec mora v skladu s 27. 
čl. ZVZD-1, ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem 
omogočiti, da ustavijo delo in se napotijo na varno. Delodajalec delavcev tudi ne sme 
pozvati na delo, ko še obstaja resna in neposredna nevarnost. 
 
 
Poziv naslavljamo Vladi RS, Ministrstvu za notranje zadeve ter Zbornici za razvoj 
slovenskega zasebnega varovanja in javno vsem delodajalcem v dejavnosti zasebnga 
varovanja ter medijem.  
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