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mag. Dušan Verbič, predsednik 

 

 

Zadeva: Mnenje KSS in SORS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah  

  Zakona o občinskem redarstvu,  (ZORed-A), druga obravnava, EPA 1576-VII 

 

Zveza: EPA 1576-VII, ZORed-A, Sklic 32. seje Odbora za 1.2.2017 

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, z dne 4.12.2016 

 

 
Spoštovani. 

 

 

Vlada Republike Slovenije je na 108. redni seji dne 3. 11. 2016 določila besedilo Predloga 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A).  

 

V uvodu je potrebno poudariti, da gre v postopku sprejemanja ZORed-A za do občinskih 

redarjev diskriminatoren in nezakonit postopek, celo ponižujoč. Na to sta Konfederacija 

slovenskih sindikatov – KSS in Sindikat občinskih redarjev – SORS 14.12.2016 že opozorila 

Državni zbor in njegovega predsednika dr. Milana Brgleza z dopisom »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«. Odgovora nismo prejeli do danes. 

 

Ministrstvo za javno upravo - MJU v zvezi z sodelovanjem reprezentativnega sindikata pri 

spremembi zakonodaje pojasnjuje, da mora biti spoštovan 26. člena Zakona o javnih 

uslužbencih, ki določa dolžnost vlade oz. pristojnega ministra, da reprezentativnemu sindikatu 

v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti omogoči, da podajo svoje mnenje pred 

sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oz. položaj javnih uslužbencev. 

Postopek mora biti spoštovan, prav tako mora biti dan razumen rok, za oblikovanje mnenja 

reprezentativnega sindikata. Mnenje sindikata je potrebno upoštevati ali pa sindikat povabiti 

na usklajevanje. Če do uskladitve ne pride, se morajo razlogi obrazložiti. Navedenega se 

MJU ni držalo kljub mnenju, ki ga je podalo in bi naj veljalo za vso javno upravo. Zaradi 

nezakonitega postopka sprejemanja ZORed-A in vsebin predloga so občinski redarji 

diskriminirani na več področjih, ki jih v nadaljevanju utemeljeno predstavljamo in jih je 

nujno potrebno odpraviti. 

 

 

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


1. Dodatek za stalnost pooblaščenih uradnih oseb - občinskih redarjev 

 

Dodatek za stalnost na podlagi 52. člena Zakona o sistemu plač pripada uradnikom s 

posebnimi pooblastili, če je dodatek opredeljen v določbah področnih zakonov. Delovno 

mesto občinski redar je vključeno v Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave 

pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (19. plačni 

razred), natančneje pa je na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o občinskem 

redarstvu opredeljeno v Prilogi I Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih 

in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Občinski redar je uvrščen v 

plačno skupino C, plačno podskupino C6- Inšpektorji, pravosodni policisti in drugi uradniki s 

posebnimi pooblastili. 

 

KSS in vanjo združeni SORS je 15. 6. 2016 v času javne razprave o predlogu ZORed-A od 

MJU 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, le občinskim redarjem ne. 

 

Ker za občinske redarje v področnem Zakonu o občinskem redarstvu - ZORed dodatek ni 

opredeljen, se ga lahko le uzakoni v postopku novelacije z ZORed-A, kot sta predlagala KSS 

in SORS.  MJU se spreneveda, da gre za anomalijo, ki se bo obravnavala pri vrednotenju 

delovnih mest in nazivov oz. odpravi anomalij, diskriminacije pa noče odpraviti. 

 

Ker se dodatek za stalnost ne ukinja (vse druge pooblaščene uradne osebe ga ob spremembah 

področne zakonodaje ohranjajo), ne gre za plačno anomalijo (kot razlaga MJU), ampak gre za 

neenakopraven položaj občinskih redarjev nasproti drugim pooblaščenim osebam s 

posebnimi pooblastili, ki ga je potrebno urediti v področni zakonodaji. Diskriminatornost se 

lahko odpravi samo z uzakonitvijo dodatka za stalnost v novem ZORed-A, ker SORS 

nezakonito ni bil pozvan k podaji mnenja o predlogu ZORed-A, se o tem tudi nismo 

mogli opredeliti.  

 

Nenazadnje predlagano uzakonjenje dodatka za stalnost pri občinskih redarjih predstavlja 

ureditev tudi v segmentu  ustreznega  finančnega  ovrednotenja  zakonsko  določenega  

statusa  pooblaščenih uradnih oseb – občinskih redarjev, pri čemer predlagana ureditev ne 

posega v sistemsko ureditev kot izhaja iz uslužbenske in plačne zakonodaje. Z navedenim se 

ohranja tudi temeljno načelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem se skladno 

z 2. odstavkom 1. člena uveljavlja načelo enakega plačila za delo na primerljivih delovnih 

mestih, nazivih in funkcijah, dodatek za stalnost za vse pooblaščene uradne osebe v RS. 

 

 

2. Opravljanje nalog pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva in pogoji za 

opravljanje nalog 

 

Obstoječi ZORed v 5. členu eksplicitno navaja, da naloge občinskega redarstva kot 

pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja občinskega redarstva ali vodja medobčinskega 

redarstva ter občinski redarji. Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti 

občinskega redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru 

svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva. V 20. in 

21. členu ZORed so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena uradna oseba 

občinskega redarstva. Eden izmed pogojev je tudi, da mora imeti pooblaščena uradna oseba 

občinskega redarstva opravljeno strokovno usposabljanje oz. opravljen predpisan preizkus 

znanja za izvajanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja.  



Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za nadzor nad zakonitostjo dela občinskih 

organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju Zakona o občinskem 

redarstvu. Inšpektorat RS za notranje zadeve pa obravnava prekrške nezakonite reprodukcije 

in uporabe uniforme in označb občinskega redarstva.  

 

Pristojnost za tolmačenje določb ZORed in pripravo zakonodaje pa si jemlje tudi MJU, in 

sicer Služba za lokalno samoupravo, ki jo vodi dr. Roman Lavtar. S tem se povzročajo nove 

anomalije in diskriminatornosti do občinskih redarjev, saj visoki državni uradnik tolmači 

zakon po svoje, v prid delodajalcev (občin), na način, da vodja občinskega redarstva po 

njegovem tolmačenju ne potrebuje opravljenega strokovnega usposabljanje oz. opravljenega 

predpisanega preizkusa znanja za izvajanje nalog občinskega redarstva in za uporabo 

pooblastil občinskega redarja. 

 

V zvezi s tem je potrebno poudariti, da gre pri takem tolmačenju za precedens v 

organiziranosti pooblaščenih uradnih oseb v RS, saj vsi uradniki s pooblastili v državni 

upravi, ki nadzorujejo strokovnost in zakonitost izvajanja in uporabe pooblastil pooblaščenih 

uradnih oseb, morajo skozi proces izobraževanja za pooblaščeno uradno osebo na V. stopnji 

izobrazbe in opraviti izpit iz pooblastil, ki jih izvajajo in nadzirajo (policisti, vojaki, 

pravosodni policisti…). Izjema so le vodje občinskih redarstev, ki imajo na drugi strani 

celo večja pooblastila, kot jih imajo primerljivi javni uslužbenci v drugih državnih organih s 

posebnimi pooblastili na vodstvenih delovnih mestih. 

  

KSS in SORS predlagata MDT, da z vložitvijo amandmaja odbora navedeno 

diskriminatornost in nezakonitost uredita na način, kot je urejena v policijski zakonodaji, 

predlog  

Status in pogoji za vodjo občinskega redarstva: 

 

»Vodja občinskega redarstva je občinski redar, ki vodi občinsko redarstvo ter je 

odgovoren za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva«.  

»Kandidat za vodjo občinskega redarstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo 

prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe, ter izpolnjevati pogoje, ki jih ta 

zakon zahteva za sklenitev delovnega razmerja občinskega redarja«. 

 

 

3. Zadržanje osebe in uporaba prisilnih sredstev 

 

Omenjena pooblastila se vsebinsko zelo spreminjajo, organizacijsko pa občinska redarstva 

za spreminjanje pooblastil niso pripravljena. Prav tako občinski redarji niso dovolj 

usposobljeni za uporabo prisilnih sredstev. Pomisleke izkazuje tudi Zakonodajno-pravna 

služba, zato omenjenim spremembam KSS in SORS nasprotujeta. 

 

Uporaba prisilnih sredstev ni dosledno dorečena, telesno silo je moč uporabiti že ob upiranju 

osebe v postopku. Pomeni, da so že ob neupoštevanju odredbe ali ukaza podani pogoji za 

uporabo telesne sile. V praksi to pomeni, da se bo uporaba prisilnih sredstev povečala, 

občinski redarji pa za kaj takega niso dovolj usposobljeni. Po programu strokovnega 

usposabljanja imajo občinski redarji 110 ur usposabljanja iz pooblastil, praktičnega postopka 

in veščin. Na podlagi Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter 

preizkusu znanja občinskih redarjev pa se mora občinski redar na vsaka tri leta udeležiti 

obdobnega izpopolnjevanja v skladu s programom obdobnega izpopolnjevanja, ki traja 40 ur. 

Torej se občinski redar s praktičnimi postopki in veščinami sreča zgolj na vsaka tri leta 

in še to zgolj v trajanju 10 ur, kar je za strokovno in zakonito izvajanje uporabe prisilnih 

sredstev absolutno premalo. 



V zvezi s tem je potrebno poudariti, da imajo druge pooblaščene uradne osebe v državni 

upravi (policisti, pravosodni policisti, vojaški policisti…) mnogo več praktičnih usposabljanj, 

ki se izvajajo na mesečni ravni v trajanju najmanj 16 ur. Iz tega sledi, da so mnogo bolje 

usposobljeni za uporabo prisilnih sredstev.  

 

S predlogom ZORed-A občinski redarji pridobivajo policijska pooblastila, ki jih morajo 

uporabiti na način, kot jih opredeljuje policijska zakonodaja. Navedeno je nemogoče izvajati 

na strokoven in zakonit način ob 10 urah veščin iz praktičnega postopka in pooblastil v 

treh letih. V KSS in SORS se bojimo, da bo ob sprejetju omenjenega predloga prihajalo do 

prekoračitev pooblastil občinskih redarjev.  

 

KSS in SORS zato predlogu zakonskega besedila o uporabi prisilnih sredstev 

nasprotujeta in pozivata MDT, da predlog kot neprimeren umakne. 

 

 

4. Pravna pomoč, psihološka pomoč in psihološka podpora 

 

Pooblaščena uradna oseba lahko posamezno zakonsko pooblastilo uporabi strokovno in 

zakonito, kljub temu jo lahko oseba, zoper katero je uporabil pooblastilo, kazensko preganja. 

V državni upravi imajo vse pooblaščene uradne osebe v področni zakonodaji opredeljeno 

pravno in psihosocialno pomoč, ki mu jo brezplačno zagotavlja delodajalec. 

 

V področni zakonodaji podobnih določb za občinskega redarja ni, kar predstavlja naslednjo 

diskriminacijo občinskih redarjev v primerjavi z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami.  

 

KSS in SORS zato zahtevata, da se z ZORed-A uzakoni pravna in psihosocialna pomoč 

za občinske redarje v primerih, ko so naloge občinskega redarstva po presoji 

delodajalca opravili v skladu s predpisi.   

 

 

5. Ocena uporabe prisilnih sredstev, komisija za oceno uporabe prisilnih sredstev 

 

V skladu z ZORed-A oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarja poda 

vodja občinskega redarstva. Prav tako mu je dano pooblastilo, da v primeru ugotovljenih 

nepravilnosti sproži postopek ugotavljanja odgovornosti.  

 

V KSS in SORS menimo, da v kolikor vodja občinskega redarstva nima opravljenega 

strokovnega usposabljanja oz. opravljenega predpisanega preizkusa znanja za izvajanje nalog 

občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja, navedenega pooblastila ne 

more izvajati, ker ne pozna pooblastil občinskega redarja. Prihaja lahko do pristranskega in  

netransparentnega odločanja ter zlorab v postopku ugotavljanja nepravilnega ravnanja 

občinskega redarja.  

 

Zato je potrebno vse postopke v zvezi z oceno uporabe prisilnih sredstev in komisijo za 

oceno uporabe prisilnih sredstev v primeru, ko vodja občinskega redarstva nima ustreznih 

predpisanih posebnih znanj, v luči strokovnega, transparentnega in neodvisnega postopka 

prenesti na Ministrstvo za notranje zadeve, ki sicer izvaja nadzor nad zakonitostjo dela 

občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju Zakona o 

občinskem redarstvu.  

 

KSS in SORS predlagata, da se omenjeni postopki uredijo identično, kot so urejeni v 

policijski zakonodaji, kjer o postopku odločajo strokovnjaki iz posameznih področij, ki 



jih ocenjujejo. Glede na dejstvo, da večina vodij redarstva nima z zakonom določenih 

posebnih pogojev za opravljanje nalog občinskega redarja, se naj vsi postopki pritožb, 

ocene uporabe prisilnih sredstev prenesejo na MNZ, ki ima za to ustrezno kvalificiran 

kader. 

 

 

6. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in nezgodno zavarovanje 

 

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih 

računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob 

dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z 

Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do 

poklicne pokojnine ali druge pravice. Gre za namensko varčevanje na osebnih varčevalnih 

računih z namenom zagotovitve sredstev za poklicno upokojitev v obveznem pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju. 

 

Glede na dejstvo, da imajo pravico do poklicne pokojnine vse pooblaščene uradne osebe, 

se podobno pričakuje tudi za občinske redarje. Občinski redarji opravljajo naloge, ki so 

povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje in življenje in jih po določeni starosti ni moč 

več uspešno opravljati. 

 

KSS in SORS prav tako zahtevata, da so občinski redarji vključeni v obvezno dodatno 

pokojninsko zavarovanje in da so za čas opravljanju nalog občinskega redarstva s strani 

delodajalca nezgodno zavarovani. 

 

 

7. Delovanje sindikata 

 

Tudi to področje z zakonom ni urejeno. Delodajalci se sklicujejo na splošno zakonodajo s 

tega področja, ki pa je v večini ne upoštevajo. Reprezentativnemu sindikatu tako ni dovoljeno 

podajanje mnenj na spremembe zakonodaje, prav tako posamezni akti, ki vplivajo na 

obveznosti in pravice občinskih redarjev niso poslani v mnenje sindikatu. Delodajalec jih z 

sindikatom ne usklajuje, čeprav jih k temu zavezuje 26. člen ZJU. Prav tako ni urejeno 

področje delovanja sindikalnih zaupnikov. 

 

V sled navedenih in obrazloženih diskriminatornosti, ter nezakonitem postopku vlade in MJU, 

ki predloga zakona niso poslali reprezentativnemu sindikatu v mnenje, v KSS in SORS 

predlagamo, da MDT oceni, da je predlog ZORed-A neprimeren za nadaljnjo obravnavo.  

 

Predlagamo, da se področje občinskega redarstva uredi z novim sistemsko-organizacijskim 

zakonom, kjer bodo vsa navedena opozorila upoštevana in omenjene nejasnosti odpravljene, 

hkrati pa se bodo občinski redarji izenačili z drugimi pooblaščenimi uradnimi osebami iz 

državne uprave. Da se razmisli o generalni redarski upravi v okviru Ministrstva za notranje 

zadeve, ki bi strokovno in vsebinsko skrbela za občinske redarje po celi Sloveniji in prevzela 

vlogo drugostopenjskega organa odločanja v postopkih pritožb. Prav tako naj bo resorno 

ministrstvo za občinske redarje Ministrstvo za notranje zadeve (mogoče tudi delodajalec) in 

ne MJU, ki si jemlje pravico tudi priprave zakonodaje, ki ne sodi v njen resor. Da se odpravi 

plačne anomalije pri uvrstitvi delovnega mesta občinski redar v plačni lestvici (predlagamo 

najmanj 21. osnovni plačni razred), in uvrstitev še drugih delovnih mest v Katalog funkcij, 

delovnih mest in nazivov (vodja občinskega redarstva, višji redar, starejši redar, redar-

izmenovodja…), možnost pogajanja za kolektivno pogodbo, ki je trenutno zaradi 

organiziranosti onemogočena, pravice do sindikalnega delovanja in sklenitev pogodbe itd.. 



 

V KSS in SORS bi z veseljem pomagali pri pripravi gradiv. 
 

V upanju na dobro sodelovanje v bodoče vas lepo pozdravljamo, 

           

s spoštovanjem,    

   

       

         Gvido Novak   
  predsednik 

 

 

 

 

 
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        
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