
Spoštovani, 
 
v prilogi vam pošiljamo vprašanja Sindikata občinskih redarjev Slovenije glede statusa poklica občinski 
redar. Sindikat občinskih redarjev Slovenije je reprezentativen sindikat v poklicu »poklici za varovanje oseb 
in premoženja, d.n« (Odločba MDDSZ št. 10102-1/2015-77, z dne 23. 5. 2017), kamor sodi tudi poklic 
občinski redar. 
 
Zaradi opisanega vas naprošamo za jedrnate in konkretne ter obrazložene odgovore na vprašanja, ki jih 
pošljite do 23. 3. 2022, na naslov: 
info@sindikat-redarjev.si 
 
Že vnaprej se zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo, 
 
-- 
Matjaž Frangež 
predsednik SORS 
---------------- 
tel.: 031 376 624 
e-pošta: predsednik@sindikat-redarjev.si 
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Spoštovani, 
 
odgovbore Levice pošiljamo spodaj. 
 
Lp,  Levica PR 
 
1. Ali bi vaša stranka/lista v primeru sodelovanja v Vladi RS podprla predlog Sindikata občinskih redarjev 
Slovenije za začetek postopka za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje? 
 
 
Levica se je v programu zavezala k zakonskim in drugim ukrepom za spodbujanje sklepanja kolektivnih 
pogodb, predvsem na ravni dejavnosti, ter k spodbujanju socialnih partnerjev k sprejemu splošne 
kolektivne pogodbe. 
 
 
 2. Ali bi vaša stranka/lista soglašala s predlogom Sindikata občinskih redarjev Slovenije, da resorno 
ministrstvo za področje občinskega redarstva postane Ministrstvo za notranje zadeve? 
 
 
Ob trenutni ureditvi nalog in pooblastil policije bi področje vsekakor bolj spadalo pod delokrog Ministrstva 
za notranje zadeve. V Levici se prej kot za prestavitev pristojnosti zavzemamo za razmislek o nalogah in 
pooblastilih redarstva in za razmislek o ključnih nalogah in ciljih, ki naj jih redarska služba na lokalni ravni 
zasleduje.   
 
 
3. Ali podpirate uvedbo dodatka za stalnost za občinske redarje na podlagi 52. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, kot ga imajo vse druge pooblaščene uradne osebe? 
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Ureditev na področju pravic in dodatkov je potrebno na ravni države za primerljive poklice določiti enako. 
Ob upoštevanju nalog, pooblastil in drugih kriterijev za dodeljevanje dodatkov je potrebno zagotoviti 
enake pravice za vse, ki izpolnjujejo enotno določene in jasne kriterije za dodelitev. 
 
 
4. Ali boste podprli predlog sprememb Zakona o občinskem redarstvu, ki bi zgoraj opisane anomalije 
uredil sistemsko? 
 
 
Podpiramo ukrepe, ki gredo v smeri zmanjševanja represivnih ukrepov in pooblastil ter ukrepe, ki bodo 
pripravljeni na podlagi tehtnega premisleka o vlogi represivnih organov na nacionalni in lokalni ravni. Cilj 
organizacije takšnih organov mora biti sirše skupno dobro in ne represija sama po sebi. 
 
 
5. Ali boste podprli predlog Sindikata občinskih redarjev Slovenije, da se osnovni plačni razred delovnega 
mesta občinski redar izenači z plačnim razredom, kot ga imajo druge pooblaščene uradne osebe v 
državni upravi, ter se uvede nova delovna mesta za občinske redarje, primerljiva z ostalimi pooblaščenimi 
uradnimi osebami? 
 
 
Znotraj obstoječega enotnega plačnega sistema je potrebno zagotoviti, da so upoštevane specifike 
posameznih delovnih mest in poklicnih skupin. Primerjava delovna mesta je pri tem potrebno v osnovi 
obravnavati enako ter upoštevati vse potencialne specifike. Prednostno se zavzemamo za dvig najnižjih 
plač in uveljavitev načela, da osnovna plača ne more biti nižja od minimalne plače. 
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