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Spoštovani.
V Sindikatu občinskih redarjev Slovenije (SORS) smo od deležnikov, ki so sodelovali pri pripravi
predpisa, pridobili informacije javnega značaja v zvezi z uvrstitvijo občinskih redarjev v kategorijo,
ki ne more sodelovati v pomožni policiji. Obrazloženo mnenje SORS št. P5-MNZ z dne 13. 1. 2021
ste že prejeli, na podlagi pridobljenega gradiva podajamo dodatne utemeljitve.
Kot je pravilno ugotovilo Ministrstvo za notranje zadeve v dokumentu št. 833-2/2019/280 (211105) z dne 28 .8. 2019 (v prilogi), mestna oz. občinska redarstva glede na veljavno pozitivno
zakonodajo nimajo statusa posebnega pomena za obrambo RS. Navedeno nedvoumno izhaja
tudi iz Uredbe o obrambnem načrtovanju. Uredba v 1. členu določa načrtovalce obrambnega
načrtovanja, obseg in vsebino obrambnega načrta ter odgovornost za obrambno načrtovanje, s
katerim se načrtuje obseg nalog za delovanje obrambnega sistema v izrednem stanju, vojni ali krizah.
V 3. členu so navedeni nosilci obrambnega načrtovanja, ki izdelujejo obrambne načrte. To so
ministrstva, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za
komuniciranje, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Služba Vlade Republike Slovenije za
zakonodajo, Banka Slovenije, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je
po odločitvi Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) posebnega pomena za
obrambo.
Prav tako pojasnjujemo, da ni izdelanih dokumentov za izvrševanje nalog občinskega redarstva
v času izrednih razmer ali vojne, kar potrjuje našim argumentom, da mestna, občinska ali
medobčinska redarstva niso posebnega pomena za obrambo RS, kar je edini pogoj, ki
onemogoča sodelovanje v pomožni policiji.
Mestna, občinska in medobčinska redarstva ne obstajajo v nobenih obrambnih načrtih, saj zaposleni v
teh organih pri obrambi domovine oz. vojnem stanju sodelujejo kot civilisti in so vpoklicani kot vsi ostali
državljani RS. Glede na dejstvo, da so mestna, občinska in medobčinska redarstva povsem
decentralizirani subjekti lokalne samouprave (220 občin z različnimi vodstvi in organizacijami) je
takšno pravno stanje povsem logično, saj ni enotnih strateških usmeritev na ravni države, ki bi
zagotavljale takšno ureditev.
Opisano vsekakor pomeni, da so vse izjeme, ki po veljavni Uredbi o pomožni policiji in ne smejo
sodelovati v pomožni policiji, navedene tudi v 3. členu Uredbe o obrambnem načrtovanju. Mestna,
občinska ali medobčinska redarstva kot izjeme niso opredeljena v Uredbi o obrambnem načrtovanju,
zato tudi niso subjekt, ki je pomemben za obrambo RS.
V SORS zato menimo, da ni pravne podlage, da se takšen predlog predlagatelja umesti v novelo
Zakona o organiziranosti in delu v policiji.
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Kot izhaja iz priloženih dokumentov, je pobudo za uvrstitev občinskih redarjev v kategorijo, ki ne smejo
sodelovati v pomožni policiji, podala Mestna občina Ljubljana in Združenje mestnih občin Slovenije. V
predlogu MOL je obrazloženo (ter predstavljene tendence), da Mestno redarstvo Ljubljana postaja
mestna policija, kar je sicer legitimna težnja, po veljavni zakonodaji pa ne obstaja oz. je nezakonita.
Kot glavni razlog navajajo kadrovski izziv s pomankanjem kadra. Pobalinsko je opisano, da
ugotavljajo, da občinski redarji iščejo v pomožni policiji finančni interes.
Navedeno eksplicitno prerekamo, ter menimo, da MOL kot delodajalec poseduje kadrovske resurse
ter lahko v vsakem trenutku zaposli nove občinske redarje, saj delodajalec s sistemizacijo delovnih
mest avtonomno določa število zaposlenih občinskih redarjev. Razumemo njihove težnje, saj občinske
redarje težko pridobijo, predvsem zaradi avtoritativnega vodenja organa, ki je na meji še dopustnega
in zakonitega, ter diskriminatorne obravnave občinskih redarjev. Posledično imajo zato tudi pereče
probleme s fluktoacijo kadra, kar pa nikakor ni posledica sodelovanja občinskih redarjev v pomožni
policiji.
Dodatno pojasnjujemo, da sta v MOL zaposlena 2 (dva) občinska redarja, ki opravljata dela in naloge
v pomožni policiji, zato je njihov razlog neutemeljen in nesprejemljiv, ter, da je v Sloveniji v pomožno
policijo vključenih zgolj cca. 5% vseh zaposlenih občinskih redarjev, zato argument kadrovske
podhranjenosti ne zdrži resne presoje. Po našem prepričanju imajo vsekakor več odsotnosti zaradi
bolniškega staleža.
V sled vsega opisanega ponovno poudarjamo, da v pomožni policiji ne morejo sodelovati
posamezniki, ki so zaposleni v organizacijah, ki so po sklepu Vlade RS posebnega pomena za
obrambo domovine (kar redarstvo ni), ter okoliščin sodelovanja v vojnem stanju in obrambi
domovine. Občinski redarji niso med izjemami iz 19. člena Uredbe o pomožni policiji, saj v
zakonodaji nimajo predpisanih nalog in omejitev v vojnem stanju, kot druge navedene
pooblaščene uradne osebe, ter imajo to omejitev eksplicitno opredeljeno v področni
zakonodaji.
V SORS vas zato pozivamo, da sledite argumentom, ki smo jih podali, ter občinskim redarjem
še naprej dopustite možnost sodelovanja v pomožni policiji, ker tehtnega zakonskega razloga
za prepoved ni. Pravno je nedopustno, da se uzakoni prepoved, ki v področni zakonodaji ni
opredeljena. Občinski redarji so izurjeni za opravljanje nalog policije kot pomožni policisti, saj
v njihov delokrog spadajo tudi policijska pooblastila, ki jih vsakodnevno izvajajo pri svojem
delu - strokovno in zakonito.
Zato menimo, da je našemu predlogu možno slediti in je utemeljen.

Lepo pozdravljeni,

Matjaž Frangež
predsednik SORS
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Vročiti:
-

Ministrstvo za notranje zadeve, gp.mnz@gov.si – po e-pošti
Kabinet ministra, kabinet.mnz@gov.si – po e-pošti
Franc Kangler, državni sekretar na MNZ, gp.mnz@gov.si, - po e-pošti
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, dpdvn.mnz@gov.si – po e-pošti
Ministrsvo za javno upravo, gp.mju@gov.si – po e-pošti

-

Predsednik Vlade RS, gp.kpv@gov.si – po e-pošti
Vlada RS, gp.gs@gov.si – po e-pošti

Priloge:
- Predlog MOL za spremembo Uredbe o pomožni policiji
- MNZ – odgovor MOL

