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Sprejem Zakona o občinskem redarstvu se nadaljuje brez občinskih redarjev

Konfederacija slovenskih sindikatov – KSS in Sindikat občinskih redarjev – SORS sta 5. in 11. decembra že opozorila

na nesprejemljiv predlog Zakona o občinskem redarstvu - ZORed, ki ga je vlada pripravila nezakonito brez mnenja

reprezentativnega sindikata v poklicu občinski redar. Pred jutrišnjo 32. sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in

lokalno samoupravo v Državnem zboru je sindikat primoran podati svoje mnenje kar poslancem, ker jih vlada ni

vključila v postopke priprave predloga zakona.

KSS in SORS sta v decembru že opozorila na nesprejemljiv predlog zakona, ki je bil pripravljen brez mnenja

reprezentativnega sindikata v poklicu občinski redar:

  15. december 2016:  KSS z na novo v njo združenim Sindikatom občinskih redarjev Slovenije - SORS je

predsedniku DZ RS dr. Milanu Brglezu podal zahtevo za zaustavitev nezakonitega postopka sprejemanja

Zakona o občinskem redarstvu

11. december 2016:  Politična stranka Pirati zbira podpise podpore proti predlogu novele zakona o občinskem

redarstvu, SORS in KSS se ji pridružujeta

 

Mnenje poslancem sta KSS in SORS poslala danes, saj ga doslej kljub opozorilom nista mogla podati. Mnenje je

objavljeno v izvirniku v povezavi spodaj.

 

Povzetek mnenja KSS in SORS z razlogi za prekinitev postopka za sprejem predloga ZORed:

1. Postopek sprejemanja ZORed-A je do občinskih redarjev diskriminatoren in nezakonit, celo ponižujoč

. Resorno Ministrstvo za javno upravo je prvo, ki bi moralo spoštovati uzakonjene postopke socialnega partnerstva

in od reprezentativnega sindikata pridobiti mnenje o predlogu zakona, ki posega v pravice iz dela, a tega niso

storili.

2. V predlogu zakona zopet ni določen dodatek za stalnost občinskim redarjem , kot ga imajo vse druge

pooblaščene uradne osebe (vojaki, policisti, pazniki…).

3. Občinsko redarstvo po predlogu zakona še vedno sodi v pristojnost Službe za lokalno samoupravo  Ministrstva

za javni sektor, strokovno pa je podrejeno notranjemu ministrstvu. S strani KSS in SORS predlagane 

generalne redarske uprave v okviru Ministrstva za notranje zadeve v predlogu zakona ni.

4. Za izvajanje pooblastil za zadržanje oseb in uporabo prisilnih sredstev občinska redarstva niso pripravljena,

občinski redarji pa to niso dovolj usposobljeni.

5. V predlogu zakona ni predvidena pravna in psihološka pomoč za občinske redarje , kot jo imajo primerljivi

poklici (policisti pazniki, …) na podlagi področnih predpisov.

6. V predlogu zakona ni določb o vključenosti občinskih redarjev v Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in

nezgodnem zavarovanju, kot imajo primerljivi poklici.

7. Vsi področni predpisi pooblaščenih uradnih oseb opredeljujejo delovanje sindikata , predlog ZORed teh določb

nima.

8. Zaradi dodatnih nalog, ki se od prve umestitve občinskih redarjev v plačno lestvico  le kopičijo, bi bilo potrebno

nazive občinskih redarjev umestiti v palčno lestvico na novo, višje.

KSS in SORS  zaradi vsega navedenega predlogu zakonskega besedila nasprotujeta  in pozivata Odbora za

notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, da predlog kot neprimeren umakne.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/

PRILOGA 1: Mnenje KSS in SORS o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZORed
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http://www.konfederacijasindikatov.si/kss-z-na-novo-v-njo-zdruzenim-sindikatom-obcinskih-redarjev-slovenije-je-predsedniku-dz-rs-dr-milanu-brglezu-podal-zahtevo-za-zaustavitev-nezakonitega-postopka-sprejemanja-zakona-o-obcinskem-redarstvu/
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http://www.konfederacijasindikatov.si/kss-z-na-novo-v-njo-zdruzenim-sindikatom-obcinskih-redarjev-slovenije-je-predsedniku-dz-rs-dr-milanu-brglezu-podal-zahtevo-za-zaustavitev-nezakonitega-postopka-sprejemanja-zakona-o-obcinskem-redarstvu/
http://www.konfederacijasindikatov.si/politicna-stranka-pirati-zbira-podpise-podpore-proti-predlogu-novele-zakona-o-obcinskem-redarstvu-sors-in-kss-se-ji-pridruzujeta/
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