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ZADEVA:   32. seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo  

  Državnega zbora RS – druga obravnava 
 

 

Pozdravljeni. 

 

Dne 1.2.2017 smo se udeležili 32. redne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in 

lokalno samoupravo v Državne zboru, kjer se je razpravljalo o Predlogu zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A). K razpravi so bili 

povabljeni:  

Ministrstvo za javno upravo  

Ministrstvo za notranje zadeve  

Zakonodajno-pravna služba 

Državni svet 

Informacijski pooblaščenec 

Sindikat občinskih redarjev Slovenije 

 

Z naše strani smo bili prisotni Boris Fedran, Karmen Cesar in Gvido Novak, predsednik KSS, 

z vladne pa predstavniki omenjenih služb. Poslankam in poslancem je vsak predstavil svoje 

ideje pri spreminjanju ZORed-a, naše pripombe pa je predstavila Karmen Cesar. Pred sejo in  

v premoru med sejo smo svoja stališča predočili poslankam in poslancem, kateri pa so bili 

milo rečeno zgroženi nad pripravljenim Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah  

Zakona o občinske redarstvu-A. Do danes jih ni nihče seznanil z našim mnenjem, saj na 

Ministrstvu za javno upravo zatrjujejo, da Sindikat občinskih redarjev Slovenije ne sme 

podajati mnenja o strokovnih točkah, le o socialni problematiki občinskih redarjev. Ob tem je 

pomembno, da imajo strokovne vsebine neposreden vpliv na delovne pogoje, o čemer pa 

nedvomno sindikat lahko in mora podajati mnenje.  

 

Predstavnica Zakonodajno pravne službe je povedala, da je po njihovem mnenju Predlog 

ZORed-A v tem mandatu najslabše pripravljen predlog zakona. Kljub temu, in, da so bili 

poslanci dr. Vinko Gorenak, dr. Franc Trček in Zvonko Lah trdno prepričani, da morajo 

predlog zakona ustaviti, oziroma glasovati proti sprejetju, je bilo izglasovano nadaljevanje 

obravnave Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstu.  

 



Nadaljevanja obravnave Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZORed-A se bomo 

udeležili še bolj pripravljeni, dialog s poslanci pa bo voditi lažje, saj je bilo poslankam in 

poslancem sedaj predstavljeno realno stanje predloga vladne strani.  

 

Celotno sejo si lahko ogledate na spodnjih povezavah: 

 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-notranje-zadeve-javno-upravo-in-lokalno-samoupravo/174452621 

 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/seje-odbora-za-notranje-zadeve-javno-upravo-in-lokalno-samoupravo/174452620 

 

 

Z lepimi pozdravi. 
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