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Predlog Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in
postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov – predlog za
obravnavo

Spoštovani.
V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (v nadaljevanju: SORS) presenečeno ugotavljamo,
da nas s strani vašega ministrstva ne obravnavate kot enakopravnega partnerja v socialnem
dialogu, predvsem v zadevah, ko gre za spremembe zakonodaje na področjih, ki bi jih bilo
potrebno usklajevati z reprezentativnim sindikatom.
Poudarjamo, da je SORS edini reprezentativni sindikat (odločba MDDSZ št. 10102-1/201577, Uradni list RS, št. 30/17) v poklicu »poklici za varovanje oseb in premoženja, d.n.«,
kamor spada poklic občinski redar.
Nenazadnje vas k posvetovanju zavezuje Resolucija o normativni dejavnosti, ki predstavlja
zavezo, da bo pripravljalec zakonodaje pri pripravi predpisov sledil načelom boljše priprave
predpisov, kamor sodi tudi obveščanje in posvetovanje z reprezentativnim sindikatom.
Kot dokaz, da se omenjenih načel držite samo v pretežni meri, vas seznanjamo, da ste Predlog
Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje
brezpilotnih zrakoplovov (v nadaljevanju: Uredba) posredovali v pregled in obravnavo samo
reprezentativnim združenjem občin na delodajalski strani (SOS, ZMOS), ne pa tudi
reprezentativnemu sindikatu. Takšnim vašim postopkom ostro nasprotujemo, ter vas
pozivamo, da nas o spremembah zakonodaje, ki jih pripravlja vaše ministrstvo, ažurno
obveščate. Menimo in smo prepričani, da mora reprezentativni sindikat, ki kot edini zastopa
interese občinskih redarjev, biti enakopravni partner v socialnem dialogu. Še posebej, ko gre
za pravice in obveznosti, ki se tičejo samo občinskih redarjev. Ob tem še pojasnjujemo, da nas
vaše ministrstvo ne obvešča niti o ponovnih spremembah ZPrCP ter na naše obrazložene
predloge in pobude sploh ne odgovarja, čeprav se spreminjajo pooblastila občinskim
redarjem.
V zvezi s predlogom Uredbe v SORS ugotavljamo, da smo naše stališče do širjenja pooblastil
občinskim redarjem in določanja občinskega redarstva kot prekrškovnega organa že
predstavili v dopisu št. MZI-3-1 z dne 5 . 11. 2020, na katerega (kot je vaša praksa) nismo
dobili odgovora,
V SORS menimo, da je v predlagani Uredbi določba, ki za nadzor operacij v odprti kategoriji
določa občinsko redarstvo, nezakonita. Navedeno razlagamo in pojasnjujemo z vidika načela
zakonitosti, ki opredeljuje, da morajo organi, ki v okviru svojih pooblastil odločajo o pravicah
in obveznostih, odločati po zakonu oziroma na zakoniti način.
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Delovno področje in naloge občinskega redarstva so eksplicitno navedena v 3. členu Zakona o
občinskem redarstvu in sicer delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon
ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in
javni red na območju občine in je pristojno: nadzorovati varen in neoviran cestni promet v
naseljih, varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrbeti za
varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovati javno
premoženje, naravno in kulturno dediščine, vzdrževati javni red in mir.
Iz citiranega člena ZORed izhaja, da delovno področje občinskega redarstva ne zajema
nadzora pravil nad civilnim letalstvom ter kontrole zračnega prometa. V skladu z Zakonom o
letalstvu morajo zrakoplovi leteti v zračnem prostoru po pravilih letenja, zato gre za delovno
področje in nadzor zračnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo nadzirajo drugi deležniki.
V SORS prav tako ostro nasprotujemona podeljevanju novega pooblastila občinskim
redarjem, saj gre pravno-formalno za novo delovno področje. Posledično nova pooblastila iz
Uredbe niso ustrezno ovrednotena oz. dodatno plačana, kot je predpisano v 23. členu ZORed.
Absolutno pa pomenijo povečan obseg dela občinskih redarjev.
V SORS smo skrbno preučili predlog Uredbe, ter menimo in smo v to trdno prepričani, da gre
za nezakonito širjenje pooblastil občinskim redarjem tudi z vidika Ustave RS in Zakona o
lokalni samoupravi. Država sicer lahko občini prenese v opravljanje posamezne naloge iz
državne pristojnosti, če za to zagotovi sredstva. Vendar pa lahko poseže v njihovo
samostojnost samo z zakonom. Iz predloga Uredbe izhaja, da dodatna sredstva za plače oz. za
povečan obseg dela občinskim redarjem niso zagotovljena.
V sled vsega napisanega v SORS nasprotujemo širitvi pooblastil občinskim redarjem,
preden se v celoti ne uredi status občinskega redarja. Zato predlogu Uredbe
nasprotujemo in ga v celoti zavračamo, predvsem z vidika skladnosti Uredbe z Ustavo
RS in pravnim sistemom. Po našem prepričanju predstavlja možnost kršitve ustavno
pravne ureditve, ter nesporno pomeni nezakonito določanje novega delovnega področja
občinskega redarstva.
V kolikor zakonodajalec želi nadzor nad zrakoplovi urediti na drugačen način od
obstoječega, v SORS predlagamo, da se pooblastila za nadzor podelijo inšpekcijskim
službam; občinskim inšpektorjem, policijskim inšpektorjem, inšpektorjem Agencije RS
za letalstvo, ker gre po našem mnenju za zahtevnejše postopke, ki jih je potrebno voditi
na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

S spoštovanjem,

Matjaž Frangež,
predsednik SORS
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