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Zadeva: Zahteva za ustavitev rednega postopka za sprejem predloga novele  

  Zakona o občinskem redarstvu pred nadaljevanjem postopka zaradi  

  nezakonitega postopka priprave in vrnitev vladi v pripravo ali k dopolnitvi  
 

Zveza:   EPA 1576-VII, ZORed-A 

 
Spoštovani. 

 

Vlada Republike Slovenije je 3.11.2016 na 108. redni seji sprejela predlog novele Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu in ga poslala Državnemu zboru v 

obravnavo po rednem postopku. V Državnem zboru je v rednem postopku za sprejem voden pod 

oznako EPA 1576-VII s kratico ZORed-A. 

 

V Konfederaciji slovenskih sindikatov menimo in smo v to prepričani, da je bil Predlog novele 

ZORed pripravljen po nezakonitem postopku, ker je vlada v postopku grobo kršila zakonska 

določila o socialnem partnerstvu. Predlog novele ZORed brez dvoma vpliva na delovna razmerja 

oziroma položaj javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti in zato bi vlada 

oziroma pristojni minister v postopku priprave predloga novele morala omogočiti 

reprezentativnemu sindikatu poklica v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da poda 

svoje mnenje o Predlogu novele ZORed, kot je za takšen postopek predpisano v tretjem odstavku 26. 

člena Zakona o javnih uslužbencih - ZJU. 

 

Reprezentativen Sindikat občinskih redarjev Slovenije – SORS v poklicu občinski redar 
(reprezentativen z Odločbo MDDSZ št. 10102-3/2011-24 z dne 25.10.2011), od oktobra letos združen 

v Konfederacijo slovenskih sindikatov, od vlade oziroma pristojnega ministra ni prejel predloga 

ZORed-A v mnenje in ga posledično tudi ni podal, enako niso bili izvedeni postopki socialnega 

partnerstva določeni v 26. členu ZJU. Postopek priprave predloga ZORed-A, ki brez dvoma vpliva 

na delovna razmerja, je zato nezakonit, pravice občinskih redarjev pa so ob tako vodenem postopku 

priprave ZORed-A bile grobo kršene. 

 

Konfederacija slovenskih sindikatov je 15. junija 2016 v postopku sodelovanja javnosti preko portala 

E-demokracija za svoje člane občinske redarje kot javnost (takrat SORS še ni bil član KSS) zahtevala 

uzakonjenje dodatka za stalnost, kot ga imajo vse druge pooblaščene uradne osebe, zahtevo 

prilagamo. Vlada zahtevi ni ugodila z obrazložitvijo, da bi naj nepriznavanje dodatka za stalnost 

občinskim redarjem bila anomalija, ki bi se naj odpravila z ukrepi za odpravo plačnih anomalij. 

Zavrnilni odgovor Ministrstva za javno upravo prilagamo. Po našem mnenju ne gre za anomalijo 

ampak odsotnost dodatka za stalnost pooblaščenim uradnim osebam, in to le za občinske redarje, 

predstavlja pa diskriminacijo občinskih redarjev in neustavno neenako obravnavo občinskih 

redarjev napram drugim  pooblaščenim uradnim osebam, ki imajo dodatek za stalnost določen s 

področnimi zakoni, kar je tudi ZORed in zato je KSS tudi podala zahtevo. SORS se glede opisanega in 

ostalih delovno pravnih zadev v predlogu ZORed-A ni imel možnosti opredeliti. 

http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?pathPrefix=/wps/portal&epa=1576-VII
http://www.dz-rs.si/wps/PA_DZ-LN-Iskalnik/EpaLinkServlet?pathPrefix=/wps/portal&epa=1576-VII


V postopku priprave je bil predlog ZORed-A poslan v mnenje samo reprezentativnim združenjem 

občin - SOS, ZMOS, ZOS in Komisiji za občinsko redarstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Vsa 

navedena združenja so delodajalska in zastopajo zgolj interese občin. Tudi s strani Državnega zbora 

ste dr. Milan Brglez z dopisom št. 212-03/15-4 z dne 4.11.2016 posredovali v mnenje ZORed-A le 

predstavnikom delodajalcev, Občinskim svetom in županom občin in mestnih občin. SORS - 

reprezentativni predstavnik zaposlenih, občinskih redarjev, pa se o predlogu zakona še ni imel 

možnosti opredeliti, kljub temu, da ZORed-A močno vpliva na status zaposlenih in splošno. 

 

Ker gre v primeru ZORed-A nedvomno za predpis, ki vpliva na pravice in obveznosti občinskih 

redarjev, ki jih zastopata SORS in KSS zahtevamo, da ustavite redni postopek za sprejem predloga 

novele Zakona o občinskem redarstvu zaradi nezakonitega postopka njegove  priprave in ga vrnete 

predlagatelju - vladi v ponovno pripravo ali k dopolnitvi pred nadaljevanjem s sprejemanjem.  

 

Zahtevamo tudi, da so izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje postopka za sprejem pred izvedbo 

javne razprave, ki jo je zahtevala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem Jožetom 

Tankom, zahteva s šifro DZ RS 212-03/16-4/4 z dne 16.11.2016. Javne razprave namreč ni možno 

izvesti brez mnenja reprezentativnega sindikata, saj bi takšna razprava bila okrnjena in 

razpravljavci nebi vedeli kaj menijo občinski radarji o ZORed-A, ki se v največji meri tiče ravno njih, 

občinskih redarjev, kot že izhaja iz samega imena zakona. ZORed, sprejet po nezakonitem postopku, 

bo predmet ustavne presoje in škoda bi bilo, da bi se po vloženih naporih po uveljavitvi razveljavil.   

 

Prosimo vas tudi, da v bodoče vabite na vse aktivnosti v zvezi z rednim postopkom sprejemanja 

ZORed-A predstavnike občinskih redarjev, SORS in KSS. 

 

V upanju na dobro sodelovanje v bodoče vas lepo pozdravljamo, 

           

s spoštovanjem,            

         Gvido Novak   
  predsednik 

 

 
Priloge: 

 Predlog KSS z dne 15.6.2016:  

Ureditev dodatka za stalnost pooblaščenim uradnim osebam občinskim redarjem 

 Odgovor MJU št. 032-281/2015/35 z dne 9.9.2016: 

Ureditev dodatka za stalnost pooblaščenim uradnim osebam občinskim 

redarjem – odgovor na vašo pobudo 
 

Poslano z e-pošto: 

 naslovnikom, gp@dz-rs.si, milan.brlez@dz-rs.si; dusan.verbic@dz-rs.si; 

 Zoran Skubic, sekretar matičnega delovnega telesa, zoran.skubic@dz-rs.si; 

 poslanskim skupinam SMC, SDS, DeSUS, SD, ZL, NSi, NP, IMNS, NePAČ, NePZL  

 sekretarjem poslanskih skupin: 

 monika.mandic@dz-rs.si, bozo.predalic@dz-rs.si, ksenija.vencelj@dz-rs.si 

 miroslav.pretnar@dz-rs.si, matej.kolenc@dz-rs.si, terezija.trupi@dz-rs.si 

 petra.jamnik@dz-rs.si, sanja.ajanovic@dz-rs.si,  

 andrej.cus@dz-rs.si, zvonko.lah@dz-rs.si 
 

 Parlamentarnim strankam SMC, SDS, DeSUS, SD, ZL, NSi, ZSL 

 SMC: info@strankasmc.si 

 SDS: tajnistvo@sds.si 

 DeSUS: info@desus.si 

 SD: info@socialnidemokrati.si 

 ZL: info@zdruzena-levica.si 

 NSi: tajnistvo@nsi.si 

 ZSLD:  info@zaveznistvo.si        objava na spletni strani KSS 
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