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Zadeva: Ureditev dodatka za stalnost pooblaščenim uradnim osebam občinskim 
redarjem – odgovor na vašo pobudo

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za poslano pobudo v okviru javne razprave o predlogu Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. Pobudo oz. zahtevo, da se v
osnutku predpisa doda nov 23.a člen v Zakon o občinskem redarstvu, ki bi 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 
ter da bi se v delovno dobo iz prejšnjega odstavka  všteva tudi poklicno delo pooblaščenih 
uradnih oseb v drugih državnih organih smo proučili in vam podajamo naslednji odgovor:

Namen priprave in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem 
redarstvu je učinkovitejše izvajanje nalog občinskih redarstev. Le ta so namreč v obdobju po 
uveljavitvi Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju: ZORed) v letu 2007 razvila do  te 
mere, da so ugotovila, da obstoječi zakon že omejuje učinkovito izvajanje redarske službe, zato 
sta ministrstvi za javno upravo in za notranje zadeve ugotovili, da se predpis spremeni in 
dopolni v tistih členih, ki bodo omogočala učinkovitejše izvajanje predpisa. Tako se v 
obstoječem ZORed novelirajo samo tista bistvena določila, za katere je bilo ocenjeno, da so 
delno neučinkovita in bo sprememba določil predstavljala bolj učinkovito organiziranje in 
izvajanje nalog občinskega redarstva.

V obstoječem ZORed se tako novelirajo samo tista določila, za katere je bilo ocenjeno, da so 
delno neučinkovita in bo sprememba določil predstavljala bolj učinkovito organiziranje in 
izvajanje nalog občinskega redarstva. Tako usmeritev, da se v obstoječem prepisu uskladijo le 
navedeni členi ZORed je ministrstvu potrdila tudi vladna koalicija na predstavitvi in obravnavi 
izhodišč za pripravo zakona. Tako se s tokratnimi spremembami in dopolnitvami ZORed z 
vprašanjem urejanja dodatka za stalnost, kot je predlagala Konfederacija slovenskih sindikatov, 
ne bo urejalo.

Z uvajanjem dodatka na stalnost se vpeljuje dodatno plačilo za občinske redarje, ki ne temelji 
na nagrajevanju same vsebine, rezultatov dela ali posebnih pogojev dela, temveč pomeni 



nagrajevanje dolžine delovnega staža. Menimo, da širjenje t.i senioritetnega plačila iz 
delovnega razmerja ni ustrezno in da bi bilo primerneje, če bi se problematika ustreznosti 
vrednotenja dela teh kategorij zaposlenih obravnavala v okviru odprave anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov. Ustreznost vrednotenja dela občinskih redarjev je obravnavala tudi 
posebna delovna skupina, ki jo je imenovala vlada in katere člani so bili državni sekretarji na 
resornih ministrstvih v okviru katerih opravljajo naloge t.i. pooblaščene uradne osebe. Ob 
obravnavi poročila te delovne skupine glede primerljivosti zahtevnosti, posebnih pooblastil in 
odgovornosti ter posebnih pogojev dela drugih pooblaščenih uradnih oseb s policisti (vojaki, 
finančni preiskovalci, pravosodni policisti, gasilci, občinski redarji, pristaniški nadzorniki), je 
vlada 12.7.2016 sprejela sklep, iz katerega je razvidno, da naj bi se vrednotenje dela tudi 
občinskih redarjev obravnava v kontekstu odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in 
nazivov v javnem sektorju, in sicer v okviru medresorske delovne skupine za odpravo teh 
anomalij.  Delovne skupino je imenoval minister za javno upravo in mora do konca leta 2016 
vladi predložiti zaključno poročilo.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Mag. Jurij Mezek
sekretar dr. Roman Lavtar

       Vodja službe
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