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Zadeva:  

Zveza:  

Ureditev dodatka za stalnost pooblaščenim uradnim osebam občinskim redarjem  

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o občinskem redarstvu.  

 

Spoštovani. 

 

Na portalu e-demokracija je bil 10.5.2016 objavljen Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 

občinskem redarstvu. Po telefonskem pogovoru z vami ste nam predlagali, da do roka 15.6.2016 

pripravimo predlog člena, ki bi uredil dodatek za stalnost pooblaščenim uradnim osebam v 

predlaganih spremembah in dopolnitvah ZORed za občinske redarje, ki tega dodatka še nimajo in so 

naši člani. Dodatek za stalnost imajo vse pooblaščene uradne osebe razen občinskih redarjev določen s 

področnimi zakoni, vključno z njegovo višino 0,5% za vsako začeto leto nad pet let opravljanja dela. 

 

V okviru pogajanj za KPJS tega v več letih kljub poskusom ni bilo možno urediti zaradi vsebin, ki jih 

za vse pooblaščene uradne osebe (razen občinskih redarjev) urejajo področni zakoni po naslednjem: 

 

URADNIKI ZAKON ČLEN 

Cariniki, 
inšpektorji, 
preiskovalci, 
kontrolorji, 
izterjevalci 

Zakon o finančni upravi 
(Ur. l. RS, št. 25/2014, ZFU) 

13. člen  
 
in 105. člen ZFU 

Pripadniki 
Slovenske 
vojske 

Zakon o obrambi  
(Ur. l. RS, št. 103/2004, ZObr) 

98. f člen ZObr 

Policisti 

Zakon o policiji  
(Ur. l. RS, št. 66/09 – UPB, ZPol)  
Zakon o organiziranosti in delu v policiji  
(Ur. l. RS, št. 15/2013 in 11/2014, ZODPol) 

86. člen ZPol 
 
79. člen ZODPol 

Gasilci 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami  
(Ur. l. RS, št. 51/2006 in 97/2010, ZVNDN) 

106. d člen 
ZVNDN 

Uradne osebe 
agencije SOVA 

Zakon o slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji  
(Uradni list RS, št. 81/2006, ZSOVA-UPB2) 

40. člen 

 

Pravosodni 
policisti 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij  
(Uradni list RS, št. 110/2006, ZIKS-1-UPB1) 

221. člen 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3053


Kot opisano, za občinske redarje, kot edino poklicno skupino pooblaščenih uradnih oseb v Republiki 

Sloveniji, ki dodatka za stalnost še nima urejenega v področnem zakonu, zahtevamo, da se s 

spremembami in dopolnitvami doda nov 23.a člen v Zakon o občinskem redarstvu. 

 

Predlagan nov člen: 

23.a člen 

(stalnost) 

(1) Pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge občinskega redarstva, pripada za vsako začeto 

leto dela na nalogah občinskega redarstva nad pet let, dodatek za stalnost v višini 0,5% osnovne plače. 

    (2) V delovno dobo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi poklicno delo pooblaščenih uradnih oseb v 

drugih državnih organih. 

Podajmo vam zahtevo zaradi tega, ker neurejeno področje, ki ga ureja predlagan člen, predstavlja 

diskriminacijo pooblaščenih uradnih oseb, ki opravljajo naloge občinskega redarstva. Občinski redarji 

so kot pooblaščene uradne osebe glede dodatka za stalnost diskriminirane zato, ker imajo ta dodatek 

vse druge pooblaščene uradne osebe v Republiki Sloveniji, občinski radarji pa ga nimajo. 

Dodatek za stalnost pomeni nagrado za pripadnost in s tem podlago za doseganje boljših rezultatov 

dela - poslovnih rezultatov. Dodatek bi prispeval k učinkovitosti pri izvajanju nalog občinskega 

redarstva, saj imajo osebe, ki več kot pet let opravljajo naloge na področju občinskega redarstva 

izkušnje, za uporabo katerih pa niso z ničemer nagrajene oz. stimulirane za njihovo uporabo. Dodatek 

bi pripomogel k lojalnosti in zmanjšal odliv kadra na področju dela, kjer je so za usposobljeno 

pooblaščeno osebo občinskega redarstva potrebna velika vlaganja. 

Prosimo vas, da nas o umestitvi predlaganega člena v predlog obvestite. 

Za konstruktivno sodelovanje se vam vnaprej zahvaljujemo, 

 

s spoštovanjem, 

 

 

  Gvido Novak  

predsednik 
 

 

 

 

 

 

Posredovano z elektronsko pošto: 
 

 naslovniku;  

 sindikati KSS;  

 Sindikat občinskih redarjev Slovenije; 

 arhiv. 
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