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Zagotavljanje varnosti občinskim redarjem v postopkih z opravljanjem
nalog občinskega redarstva najmanj dveh občinskih redarjev v patrulji

Spoštovani.
Na Sindikat občinskih redarjev Slovenije – SORS se je v preteklem tednu obrnilo mnogo občinskih
redarjev (članov in nečlanov SORS). Od nas v zvezi z dogodkom fizičnega napada in groženj s smrtjo
mariborskima občinskima redarjema zahtevajo, da opozorimo delodajalce oz. vodje občinskih
redarstev na nedopustno redno prakso razporejanja v patruljo zgolj enega občinskega redarja.
Pri tem jih skrbi lastna varnost, počutijo se ogrožene, prav tako jih je strah pred raznimi neupravičenimi
obsodbami in napadi oseb v postopku.
V SORS že ves čas opozarjamo, da razporejanje na delo samo enega občinskega redarje ni ustrezno, saj
je za delodajalca obvezujoče zagotavljanje in izvajanje vseh ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu na terenu. V SORS smo prepričani, da morata naloge v patrulji opravljati vsaj dva občinska
redarja, kot to predpisuje in priporoča policijska zakonodaja. Menimo, da se temeljne oblike dela in vsi
postopki morajo opravljati na tak način, da najmanj en občinski redar izvaja postopek, drugi pa varuje
izvedbo postopka v skladu s pravili stroke s področja policijske taktike, metodike in samoobrambe. Na
drugačna tolmačenja in priporočila ter izgovore o kadrovski problematiki v SORS ne pristajamo!
SORS ostro obsoja fizični napad in grožnje s smrtjo občinskima redarjema, ki so se zgodili med
opravljanjem nalog občinskega redarstva. V sindikatu smo pretreseni in šokirani. Poudarjamo, da je
vsako nasilje, še posebej storjeno zoper pooblaščene uradne osebe – občinske redarje, nesprejemljivo in
ga je potrebno ostro obsoditi ter preganjati z vsemi sredstvi. Fizični napad in grožnje s smrtjo so zavržna
dejanja, zato od organov pregona pričakujemo, da takšna evidentna kazniva dejanja čimprej in
prioritetno preiščejo, ter zoper storilce podajo kazensko ovadbo. Za dejanja storjena zoper občinska
redarja morajo storilci odgovarjati!
Opravljanje nalog občinskega redarstva je zahtevno, nepredvidljivo in naporno delo, ki s strani
delodajalcev in države žal ni dovolj cenjeno. Dogodek v Mariboru samo dokazuje, kako nevaren je
poklic občinskega redarja, pri opravljanju katerega so občinski redarji mnogokrat deležni psihičnega in
fizičnega nasilja, ki se v zadnjih letih stopnjuje. Večina postopkov postaja občutljivih ali nevarnih, zato
je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca, za kar je
delodajalec tudi odgovoren. Dejavnike tveganja pa mora obvladovati in preprečevati.
Ob nesrečnem dogodku v Mariboru v SORS apeliramo na vas, da se pri razporejanju dela občinskih
redarjev dosledno upošteva določba 2. odstavka 10. člena Zakona o občinskem redarstvu, ter se v
patrulje razporeja najmanj dva občinska redarja. To je po našem mnenju nujno z vidika zagotavljanja
varnosti občinskih redarjev v postopkih, saj je s tem slehernemu občinskemu redarju pri opravljanju
nalog zagotovljeno varovanje postopkov s strani (najmanj) drugega občinskega redarja ter da mu je
zagotovljena takojšnja pomoč v primeru napada ali nevarnosti.
Ob tem v SORS še pojasnjujemo, da gre v podobnih primerih napadov in groženj za odškodninsko
odgovornost delodajalca, in sicer po temelju objektivne odgovornosti - gre za opravljanje del in nalog s
povečano nevarnostjo. Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, mu jo mora povrniti

e-pošta: info@sindikat-redarjev.si

www.sindikat-redarjev.si

delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Posledice oz. škoda, ki občinskim redarjem nastane
zaradi opravljanja nalog, je škoda, ki jim pravo priznava ustrezno varstvo (odškodnino).
Glede na sodno prakso želimo poudariti, da bo SORS v podobnih, kot v zgoraj opisanem primeru, zoper
delodajalce, ki nimajo sklenjenega zavarovanja odgovornosti, vlagal odškodninske tožbe, kar bo
povzročilo veliko večje stroške, kot bi jih delodajalci imeli s sklenitvijo ustrezne zavarovalne police.
Glede na vse pojasnjeno in zaradi povečevanja psihičnega in fizičnega nasilja nad občinskimi redarji, v
SORS od vas kot delodajalca upravičeno pričakujemo, da zagotovite in odpravite ugotovljene dejavnike
tveganja, kot je razporejanje zgolj enega občinskega redarja v patruljo. V nasprotnem primeru lahko
razumemo, da gre za opustitev dolžnosti delodajalca, da poskrbi in zagotovi ustrezne delovne pogoje in
opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Lepo pozdravljeni.
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