
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?  

Stranka LMŠ podpira ustrezno urejanje vseh področij dela, tudi dela občinskih redarjev, 

zato podpiramo delovnopravna prizadevanja Sindikata občinskih redarjev Slovenije. 

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?  

Ministrstvo za javno upravo je po zakonski ureditvi pristojno za področje lokalne 

samouprave, s tem pa posledično za občinska redarstva. Kljub temu, da Ministrstvo za 

notranje zadeve izvaja strokovno izobraževanje, usposabljanje, preizkus znanja ter nadzor 

občinskih redarjev, je v prihodnosti treba narediti celovito strokovno analizo in razmislek 

o umestitvi občinskega redarstva v resor notranjih zadev. Če bodo strokovni argumenti na 

strani umestitve občinskega redarstva v resor notranjih zadev, bomo v stranki LMŠ to tudi 

podprli. 

 

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?  

Stranka LMŠ podpira ustrezno nagrajevanje vseh zaposlenih. Na podlagi jasnih strokovnih 

argumentov in presoj pa podpira tudi uvedbo dodatka za stalnost pri občinskih redarjih na 

način, kot je to urejeno pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah. 

 

4. Ali boste podprli predlog sprememb Zakona o občinskem redarstvu, ki bi zgoraj 

opisane anomalije uredil sistemsko?  

Podpiramo spremembe Zakona o občinskem redarstvu, ki se bodo lotile vseh odprtih 

vprašanj v zvezi z redarstvom, pred tem pa želimo o tem opraviti celovito strokovno javno 

razpravo. Na podlagi tega bomo podprli zakonske spremembe. 

 

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?  

V stranki LMŠ podpiramo ustrezno umeščanje delovnih mest na podlagi opravljenih analiz, 

strokovnih primerjav in seveda v skladu s proračunskimi zmožnostmi. 

 


