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KSS z na novo v njo združenim Sindikatom občinskih redarjev Slovenije - SORS je predsedniku DZ RS dr.

Milanu Brglezu podal zahtevo za zaustavitev nezakonitega postopka sprejemanja Zakona o občinskem redarstvu

Sindikat občinskih redarjev Slovenije – SORS je od 1. oktobra 2016 član Konfederacije slovenskih sindikatov in

združeni smo predsedniku Državnega zbora podali zahtevo, da se postopek sprejemanja novele Zakona o občinskem

redarstvu (ZORed-A) ustavi do izpolnitve zakonske obveze usklajevanja z reprezentativnim sindikatom v poklicu

občinski redar . Tudi s strani SDS zahtevana javna obravnava se po našem prepričanju brez mnenja sindikata ne more

in ne sme opraviti. Vlada v postopku priprave ZORed-A ni pridobila mnenja sindikata in tako v postopek za sprejem

vložila nezakonito pripravljen predlog zakona. KSS in SORS zahtevata, da državni zbor vladi vrne predlog zakona v

ponovno pripravo ali jo pozove k dopolnitvi  in v kolikor zahteva ne bo izpolnjena, bo v primeru sprejema ZORed-A,

o zakonitosti postopka sprejemanja odločalo Ustavno sodišče, saj je v takšnem primeru zakon potrebno odpraviti oz.

razveljaviti.

 

V povezavah spodaj objavljamo Danes podano Zahtevo KSS in SORS s prilogama v izvirniku.

 

KSS je za svoje člane, občinske redarje, že 15. junija v času javne razprave o predlogu zakona od Ministrstva za javno

upravo zahteval odpravo diskriminacije občinskih redarjev , saj je to edina poklicna skupina  pooblaščenih uradnih

oseb, ki nima dodatka za stalnost. Vsem drugim pooblaščenim uradnim osebam, kot so policisti, vojaki itd…, pripada

dodatek za stalnost na podlagi področnih zakonov, kot je za občinske redarje Zakon o občinskem redarstvu. Ministrstvo za javno upravo  je po prepričanju KSS in SORS diskriminatorno (z ustavo prepovedana neenaka obravnava enakih pooblaščenih uradnih oseb) odsotnost dodatka za stalnost označilo za anomalijo , ki jih je v javnem sektorju mnogo in se ne odpravljajo že dolgo ampak le še kopičijo. Kot o dodatku za stalnost se reprezentativen sindikat občinskih redarjev v postopku priprave predloga zakona do njega sploh ni mogel opredeliti , saj jim ga vlada ni dala v mnenje . V predlogu ZORed-A ni navedene stopnje usklajenosti predloga zakona s socialnimi partnerji , saj SORS ni podal mnenja o predlogu zakon, ker ga vlada k podaji mnenja sploh ni pozvala.

 

Zaradi kršitev zakonskih določil o socialnem partnerstvu je bil že na vladi potrjen predlog zakona nezakonit 

in takšen vložen Državnemu zboru v postopek za sprejem in zato je po poslovniku Državnega zbora njegov 

predsednik dr. Milan Brglez dolžan ustaviti nadaljnji postopek sprejemanja predloga ZORed-A , ker je bila

njegova priprava nezakonita.

 

Občinski redarji močno upajo , da bodo tudi oni enkrat lahko sodelovali pri pripravi predpisov , ki so za njih

življenjskega pomena , saj jim krojijo usodo. Omogočiti sodelovanje reprezentativnim sindikatom pri pripravi

predpisov s vplivom na delovna razmerja posameznih poklicnih področij je dolžnost in obveza vlade  (tudi zakonska),

ki je  v primeru občinskih redarjev pri pripravi ZORed-A ni izpolnila . Od predsednika Državnega zbora pa je

pričakovati, da bo nastalo situacijo modro rešil z ugoditvijo danes podani zahtevi KSS in SORS ali kako drugače, le 

zakonito naj bo.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Zahteva KSS in SORS za ustavitev postopka sprejemanja ZORed

PRILOGA 2: priloga 1_Zahteva KSS o ureditvi dodatka za stalnost v ZORed

PRILOGA 3: priloga 2_Odgovor MJU na zahtevo KSS - dodatek za stalnost
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