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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA:    Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o Predlogu Sindikata občinskih 
redarjev Slovenije za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na .. seji dne …sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Predlogu Sindikata občinskih redarjev Slovenije za 
sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje in ga pošlje Sindikatu občinskih redarjev Slovenije. 

                                             StojanTramte
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
- Sindikat občinskih redarjev Slovenije
- Ministrstvo za javno upravo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Rudi Medved, minister
Mojca Ramšak Pešec, državna sekretarka
Peter Pogačar, v.d. generalnega direktorja
Štefka Korade Purg, vodja sektorja
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:

Gradivo vsebuje predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o Predlogu Sindikata občinskih redarjev 
Slovenije za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje. Vlada Republike Slovenije predlog za 
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sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje zavrača.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
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proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
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 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE

(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: …………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                                   Rudi Medved
                                                     MINISTER

Priloga:
- Predlog mnenja o Predlogu Sindikata občinskih redarjev Slovenije za sklenitev 

Kolektivne pogodbe za občinske redarje
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PRILOGA:

Predlog mnenja Vlade Republike Slovenije o Predlogu Sindikata občinskih redarjev 
Slovenije za sklenitev Kolektivne pogodbe za občinske redarje

I. Predlog Sindikata občinskih redarjev Slovenije za sklenitev Kolektivne pogodbe za 
občinske redarje

Sindikat občinskih redarjev Slovenije je na podlagi 9. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in 
drugega odstavka 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 –
ZArbit) na Vlado Republike Slovenije naslovil Predlog za sklenitev Kolektivne pogodbe za 
občinske redarje. 

Po mnenju Sindikata občinskih redarjev Slovenije so občinski redarji z uvedbo plačnega 
sistema v javnem sektorju v primerjavi z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami pridobili 
najmanj, poklic občinskega redarja pa se je brez socialnega dialoga uvrstil v plačno lestvico 
nižje kot ostale pooblaščene uradne osebe. Občinski redarji so prikrajšani tudi za dodatek za 
stalnost, ki pripada vsem pooblaščenim uradnim osebam na podlagi Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. Sindikat občinskih redarjev Slovenije meni, da se s Predlogom Kolektivne 
pogodbe za občinske redarje status občinskega redarja rešuje sistemsko in celovito. 

II. Mnenje Vlade Republike Slovenije

Sindikat občinskih redarjev Slovenije Vladi Republike Slovenije predlaga sklenitev Kolektivne 
pogodbe za občinske redarje na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o kolektivnih 
pogodbah. V skladu z navedeno določbo Vlada Republike Slovenije ali ministrstvo, ki ga 
pooblasti, oziroma drug z zakonom pooblaščen organ, kot stranka na strani delodajalca sklepa 
kolektivne pogodbe, ki se sklepajo za zaposlene v državnih organih Republike Slovenije, 
upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, 
javnih gospodarskih zavodih in drugih osebah javnega prava, če so posredni uporabniki 
državnega proračuna ali proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Občinski redarji so v skladu s 1. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) javni 
uslužbenci, zaposleni v upravi lokalne skupnosti. Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene 
delovno razmerje v javnem sektorju, javni sektor po tem zakonu pa sestavljajo: 

- državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi in
- druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti. 

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja se v skladu s 16. členom 
Zakona o javnih uslužbencih urejajo s predpisi s področja delovnih razmerij, s kolektivnimi 
pogodbami, s tem in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
Poleg Zakona o javnih uslužbencih, ki celovito ureja sistem javnih uslužbencev ter posebnosti 
delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pravice 
in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja urejata tudi Zakon o delovnih razmerjih,
in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 
37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 
2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18), pogoje za opravljanje nalog 
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pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva pa natančneje določa Zakon o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17). V okviru enotnega plačnega sistema javnih 
uslužbencev so plače občinskih redarjev urejene v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 –
ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in Kolektivno pogodbo za državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 
60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18). 

V drugem odstavku 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 
108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 –
ZDOdv in 67/17) je posebej določeno, da se delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah 
D, E, F, G, H, J in K ter v plačnih podskupinah C1, C2, C3, C5 in C6 uvrščajo v plačne razrede 
s kolektivno pogodbo dejavnosti, v skladu s prehodno določbo 46. člena tega zakona pa se s 
kolektivnimi pogodbami poklicev lahko uvrščajo v plačne razrede delovna mesta in nazivi za 
področje visokega šolstva, znanosti in tistih poklicev, za katere je bila ob sprejemu tega zakona 
že sklenjena poklicna kolektivna pogodba.

V okviru pogajanj za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za  državno upravo, uprave 
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, ki so potekala 
skladno z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, 
sklenjenim dne 21.12.2016 (Uradni list RS št. 88/2016), je bila posebna pozornost namenjena 
pooblaščenim uradnim osebam, kamor sodijo tudi občinski redarji, pri katerih se je upoštevala 
primerljivost z ostalimi pooblaščenimi uradnimi osebami. Z odpravo anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov so se občinskim redarjem povišale osnovne plače za dva plačna 
razreda, kar velja za veliko večino pooblaščenih uradnih oseb. V nabor delovnih mest, na katera 
se lahko razporejajo zaposleni, ki opravljajo delo občinskega redarja, so se vključila štiri nova 
delovna mesta in sicer delovno mesto občinskega redarja višjega svetovalca, delovno mesto 
občinskega redarja svetovalca, delovno mesto občinskega redarja vodje skupine in delovno 
mesto višjega občinskega redarja. Navedena nova delovna mesta so posledica ugotovitev v 
pogajalskem procesu, da je za izvajanje nalog in novih zakonskih pooblastil občinskega 
redarstva treba oblikovati delovna mesta višje stopnje zahtevnosti, ker se pri izvajanju nalog 
občinskega redarstva izvajajo tudi prekrškovni postopki, prav tako pa je v večjih občinah treba 
zagotoviti ustrezno vodenje in organizacijo dela. 

Ob upoštevanju navedenega Vlada Republike Slovenije zavrača predlog za sklenitev 
Kolektivne pogodbe za občinske redarje. V skladu s sistemsko ureditvijo pravic in 
obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja ter enotnim plačnim sistemom
javnih uslužbencev so pravice in obveznosti občinskih redarjev iz delovnega razmerja 
urejene v veljavnih predpisih in kolektivnih pogodbah dejavnosti.
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