
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 
 
 
 
 
ODGOVOR stranke SD 

Pisarna SD <pisarna@socialnidemokrati.si> 

To:info@sindikat-redarjev.si 

 
 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo. Opravičujemo se vam, da na vaš dopis nismo odgovorili v 

zastavljenem času, na naš elektronski naslov je namreč prispel šele 13. aprila. 

Pozdravljamo priložnosti, ki dajejo v ospredje programske razprave in izčrpne volilne programe. Socialni 

demokrati smo obdobje intenzivne razprave o našem programu vodili na temelju vključevanja in 

spoštovanja širokega nabora deležnikov. S tem smo oblikovali načrt velikih sprememb za razvojno 

desetletje do leta 2030, h branju katerega vas vabimo: https://socialnidemokrati.si/drugace/ 

Socialni demokrati zagovarjamo enotni plačni sistem v javnem sektorju. Ta je potreben prenove, vendar 
ne z enostranskimi potezami v korist peščice, temveč v socialnem dialogu z vsemi. Menimo, da se je 
protislovno parcialno pogajati v sicer enotnem plačnem sistemu. Na tem področju predlagamo naslednje 
ukrepe:  

 skupaj s sindikati se bomo v javnem sektorju ponovno dogovorili in vzpostavili enotnost plačnega 
sistema, 

 s sindikati v javnem sektorju se bomo v prvem letu mandata dogovorili o dinamiki usklajevanja plač 
in odprave varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti kot začasni, 

 dogovorili se bomo o postopnosti oziroma časovni dinamiki za rast najnižjih plač, da v prihodnjih 
nekaj letih ne bo delovnega mesta v javnem sektorju z osnovno plačo, ki je nižja od minimalne, 

 delež najbolje ocenjenih zaposlenih bomo vezali na določen odstotek znotraj organa, ocenjevanje 
pa vezali na določitev merljivih kazalnikov, 

 uvedli bomo variabilni del plače - redno delovno uspešnost, s katero bodo nagrajeni le resnično 
dobri zaposleni, 

 s sindikati javnega sektorja se bomo dogovorili za dodatek k osnovni plači za deficitarne poklice v 
javnem sektorju, praviloma po statističnih regijah, 

 objavljali bomo plače in dodatke za uspešnost po delovnih mestih tudi po spolu, 
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 prevetrili bomo sistem dodatkov.  
  

Na teh temeljih bomo gradili s socialnim dialogom, prepričani smo namreč, da je potreben dogovor 

partnerjev in relevantnih deležnikov. Zato se vam zahvaljujemo za vaša posredovana stališča, s katerimi 

smo seznanili tudi pristojni strokovni svet SD, da bodo le-ta lahko predmet nadaljnjih pogajanj. 

 

Vse dobro,  

Neva za SD  

-- 

 
Socialni demokrati 
Levstikova ulica 15 
SI-1000 Ljubljana 
 
T: +386 1 2444 100 

E: pisarna@socialnidemokrati.si 
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