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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o občinskem redarstvu /ZORed/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis   

     

1.1 Zakon o občinskem redarstvu /ZORed/ 

Uradni list RS, št. 139/06, 9/17 

 6 

     

tč. povezani predpisi   

     

1.2 Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ 

Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 

21. člen 1, 2 

1.3 Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ 

Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 

36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 

109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-

1C 

14. člen 

113. člen 

2 

1.4 Zakon o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ 

Uradni list RS, št. 70/06 

27. člen 3 

1.5 Zakon o prekrških /ZP-1/ 

Uradni list RS, št.  29/11-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 

92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US 

 4 
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tč. podrejeni predpisi   

     

1.1.1 Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici 

občinskih redarjev 
Uradni list RS, št. 36/19 

  

1.1.2 Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem 

izpolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev 

Uradni list RS, št. 48/14 

  

 

1.2 Pristojnosti in naloge občinskega sveta po Zakonu o občinskem redarstvu /ZORed/ 

 

tč. pristojnosti in naloge občinskega sveta  določba pojasnilo 

    

1. Na predlog župana z odlokom ustanovi (mestno) občinsko 

redarstvo. 

1/2. člen 7 

2. Z odlokom lahko, na predlog župana, z drugimi občinami 

ustanovi  medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske 

uprave. 

2/2. člen 7 

3. Če ne ustanovi občinskega ali medobčinskega redarstva, z 

odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

določi, da naloge redarstva opravlja občinski redar ali redarka. 

3/2. člen 7 

4. V primerih ko ne ustanovi občinskega ali medobčinskega 

redarstva, z odlokom določi občinski prekrškovni organ, 

pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja 

občinskega redarstva. 

3/4. člen 8 

5. Na predlog župana sprejme občinski program varnosti, s katerim 

na podlagi ocene varnostih razmer v občini podrobneje določi 

vrsto in obseg nalog občinskega redarstva. 

1/6. člen 11 

6. Lahko sprejme skupen občinski program varnosti. 2/6. člen 11 

7. Najmanj enkrat letno oceni izvajanje programa varnosti. 3/6. člen 11 

8. V proračunu občine zagotovi sredstva za izvajanje programa 

varnosti. 

4/6. člen 11 

 

1.3 Pristojnosti in naloge župana po Zakonu o občinskem redarstvu /ZORed/ 

 

tč. pristojnosti in naloge župana  določba pojasnilo 

    

1. Imenuje in razrešuje vodjo občinskega redarstva. 2/5. člen 10 

2. Z župani občin ustanoviteljic medobčinskega redarstva soglasno 

imenuje in razrešuje vodjo medobčinskega redarstva. 

2/5. člen 10 

3. Imenuje komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja 

občinskega redarstva, ki jo sestavljajo: • direktor občinske uprave, 

pri medobčinskem redarstvu direktor občinske uprave s sedežem 

medobčinskega redarstva; • predstavnik policije in • en ali več 

predstavnikov nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor 

nad varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov 

javnosti, ki jih določi župan. 

2, 3, 4/17. 

člen 

13 

4. Skliče sejo komisije, ki oceni ravnanje občinskega redarja v 

primeru, da je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena 

telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno 

proti več kot trem osebam. 

3/17. člen 13 

5. V roku 30 dni prouči pritožbo posameznika, ki meni, da so mu 

bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene 

njegove pravice ali svoboščine in ga pisno obvesti o svojih 

ugotovitvah in ukrepih. 

2/18. člen 13 

6. Izda službeno izkaznico pooblaščeni uradni osebi občinskega 

redarstva ob imenovanju v naziv. 

3/26. člen 15 

7. Župan je pristojen za nadzorstvo nad izvrševanjem nalog 

občinskega redarstva, določenih z občinskimi predpisi. 

31. člen 17 
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1.4 Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o občinskem redarstvu /ZORed/ 

 

tč. pristojnosti in naloge občinske uprave  določba pojasnilo 

    

1. Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz občinskega 

redarstva, organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb 

ter v okviru svojiih pooblastil odgovarja za zakonitost in 

strokovnost dela občinskega redarstva. 

3/5. člen 10 

2. Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila: • 

opozorilo; • ustna odredba; • ugotavljanje identitete; • varnostni 

pregled osebe; • zaseg predmetov; • zadržanje osebe; • uporaba 

telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega 

razpršilca. 

1/10. člen 12 

3. Če občinski organ ugotovi, da se pripravlja, izvršuje ai je izvršeno 

kaznivo dejanje, za katerega se storilec preganja po uradni 

dolžnosti ali na predlog, je dolžan v skladu z določbami zakona, 

ki ureja kazenski postopek, obvestiti policijo. 

15. člen  

4. Občinsko redarstvo vodi evidence prekrškovnega organa v skladu 

z zakonom, ki ureja prekrške. 

28. člen 16 

5. Občinsko redarstvo upravlja evidenco uporabe prisilnih sredstev. 28.a člen 16 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

1 Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ v 21. členu med naloge, ki jih občina v okviru svojih izvirnih 

pristojnosti, določenih s splošnim aktom občine ali nalog, ki so določene z zakonom, za 

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev zlasti opravlja, šteje urejanje prometa v občini ter izvajanje 

nalog občinskega redarstva, opravljanje nadzorstva nad krajevnimi prireditvami ter organiziranje 

komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. 

 

2 V skladu z navedeno določbo ZLS je urejanje prometa v občini in izvajanje nalog občinskega 

redarstva na tem področju urejeno z določbami Zakona o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/, ki 

v 14. členu določa pooblastila občinskega redarstva, v okviru katerega občinski redarji in redarke 

izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju, izvajajo nadzor nad 

ravnanjem udeležencev v prometu na območjih umirjenega prometa in območju za pešce ter 

ugotavljajo kršitve določbe 113. člena ZVCP-1, s katero je prepovedano povzročanje čezmernega 

hrupa ali ropota ali drugo onesnaževanje okolja, kot je izpuščanje, puščanje, odlaganje oziroma 

odmetavanje ali postavljanje na cesti ali ob njej česarkoli, kar bi oviralo promet in ogrozilo njegovo 

varnost, škodovalo ljudem, živalim in rastlinam ali onesnažilo okolje. ZVCP-1 posebej določa, da pri 

opravljanju vseh teh nalog občinski redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in 

ukrepe, ki so preneseni nanje z ZVCP-1 ali drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi 

predpisi. 

 

3 Zakon o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ ureja varstvo javnega reda in miru ter določa 

ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter 

sankcije za taka ravnanja. V 27. členu zakon določa pristojnost občinskega redarstva za nadzor nad 

izvajanjem določb o prekrških zoper javni red in mir ter za odločanje o naslednjih prekrških: 

nedostojno vedenje z vpitjem ali prepirom, beračenje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov 

(acetilen in druge plinske zmesi za pokanje), poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe, 

pisanje po objektih, vandalizem, kampiranje na mestu, ki ni določeno za to, povzročitev občutka 

strahu z živaljo ter neupoštevanje zakonitega ukrepa uradne osebe. Ta pooblastila so občinska 

redarstva in občinski redarji dobili z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu /ZORed/ (Uradni 

list RS, št. 139/2006). Ne glede na to, da gre v navedenih primerih za pristojnost občinskega 

redarstva, pa je treba poudariti, da so za sankcioniranje teh prekrškov generalno pristojne policijske 

postaje oziroma so za to pooblaščeni policisti. 

 

4 Naloge občinskega redarstva in pooblastila občinskih redarjev so materialno, torej po vsebini 

določeni z zakonom in občinskimi predpisi. To pa hkrati pomeni, da so občinska redarstva v skladu z 

določbami Zakona o prekrških /ZP-1/ dobila status občinskih prekrškovnih organov. 

 

5 Iz vsega navedenega izhaja, da je izvajanje nalog občinskega redarstva neposredno povezano z 

zakonitim izvajanjem pristojnosti občine. Zakonski okviri za izvajanje nalog iz drugih pristojnosti 

občine so dani z ZLS, zakonskega okvira za organizacijo in izvajanje nalog občinskega redarstva, pa 

ZLS ne določa. Ker gre za naloge, ki jih občine sicer zagotavljajo v okviru izvirne z zakonom 
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določene pristojnosti samostojno, vendar je izvajanje teh nalog neločljivo povezano z ukrepi, ki 

lahko pomenijo poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, je treba zagotoviti tako 

organizacijo služb in usposobljenost izvajalcev nalog oziroma pooblaščenih oseb, da bo zagotovljeno 

zakonito in sorazmerno delo občinskih redarstev. Načeli pravne države (2. člen Ustave) in enakosti 

pred zakonom (14. člen Ustave) dopuščata poseg v načelo samostojnosti občin z zakonom, s katerim 

je določen zakonski okvir za organiziranje ustreznih služb, usposobljenost pooblaščenih delavcev ter 

njihova pooblastila v službi. ZORed tako prvič celovito ureja uresničevanje pristojnosti občine za 

ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in nalog občinskega redarstva. 

 

6 Določbe ZORed, s katerimi so urejeni ustanovitev, delovno področje, organizacija in vodenje 

občinskega redarstva, temeljijo na splošnejših določbah ZLS (49., 49. a, 49. b in 49. c člen), s 

katerimi so določene pristojnosti občinskih organov za ustanovitev, določitev nalog in notranjo 

organizacijo občinske uprave, organov občinske uprave in skupnih organov občinske uprave tako, da 

so upoštevane vse možne oblike organizacije občinskega redarstva, ki jih narekujejo krajevne 

razmere in obseg nalog, vendar je organizacija skladna tudi z določbami ZVCP-1, ZJRM-1 in ZP-1 

in omogoča zakonito izvajanje z zakonom določenih pooblastil občinskega redarstva (GOTOVAC, 

2006: 66-69). 

 

2.1 Občinsko redarstvo 

 

7 V skladu z določbami ZORed lahko občinsko (mestno) redarstvo ustanovi občinski svet na predlog 

župana, pri čemer pa ZORed dopušča možnost, da lahko dve ali več občin ustanovi medobčinsko 

redarstvo kot organ skupne občinske uprave. Če občina ne ustanovi občinskega ali medobčinskega 

redarstva mora z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave določiti, da naloge 

občinskega redarstva opravlja občinski redar ali občinska redarka (2. člen ZORed). 

 

8 Občinsko oziroma medobčinsko redarstvo je v skladu z ZORed prekrškovni organ občine oziroma 

občin ustanoviteljic. V primeru, da občina ne ustanovi občinskega redarstva mora z odlokom določiti 

prekrškovni organ, ki je pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskga 

redarstva (4. člen ZORed). 

 

9 Občinsko redarstvo v okviru predpisov, ki določajo delovno področje občinskega redarstva in z 

občinskim programom varnosti 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 naslejih in občinskih cestah zunaj naselij, 

 skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, 

 varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino, 

 vzdrževati javni red in mir (3. člen ZORed). 

 

10 Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja občinskega redarstva 

(ali vodja medobčinskega redarstva) ter občinski redarji. Vodjo občinskega redarstva imenuje in 

razrešuje župan, vodjo medobčinskega redarstva pa župani občin ustanoviteljic. Vodja občinskega 

redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in koordinira delo 

pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela 

občinskega redarstva (5. člen ZORed). 

 

2.2 Program varnosti 

 

11 Občinski svet mora na predlog župana sprejeti občinski program varnosti, s katerim na podlagi ocene 

varnostnih razmer v občini podrobneje določi vrsto in obseg občinskega redarstva. ZORed dopušča 

možnost, da dve ali več občin sprejme skupen občinski program varnosti. Navedeni program se mora 

pred sprejemom uskladiti s predpisi, programskimi dokumenti ministrstva, pristojnega za notranje 

zadeve, in policije na področju javne varnosti ter s potrebami varnosti občine. Za uskladitev 

programov ter za zagotoitev rednega medsebojnega sodelovanja občinskega redarstva in policije 

skrbijo župan in vodja organizacijske enote policije, pristojne za območje občine. Opomniti velja, da 

mora občinski svet za izvajane občinskega programa varnosti zagotoviti sredstva v proračunu. 

Izvajanje navedenega programa morajo najmanj enkrat letno oceniti organi občine (6., 7. člen 

ZOred). 
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2.3 Pooblastila občinskega redarja 

 

12 ZORed določa vrsto pooblastil, ki jih ima občinski redar pri opravljanju nalog. Tako lahko:  

 izreče opozorilo; 1  

 izreče ustno odredbo: z ustno odredbo daje občinski redar obvezna navodila in prepovedi, 

odreja ukrepe in dejavnosti, od katerih je neposredno odvisno uspešno opravljanje nalog iz 

pristojnosti občinskega redarstva in jih mora kdo storiti ali opustiti zaradi zagotovitve teh nalog 

(11. člen ZORed). 

 ugotavlja identiteto: občinski redar ugotavlja identiteto osebe, ki s svojim obnašanjem in 

ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je 

izvršila prekršek ali kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti (12. člen 

ZORed).  

 opravi varnostni pregled osebe; 

 zaseže predmete; 

 zadrži osebo: z zadržanjem občinski redar začasno omeji gibanje osebi v postopku (13. člen 

ZORed). 

 uporabi telesno silo, sredstva za vklepanje in vezanje ter plinski razpršilec. 

 

13 O varnostnem pregledu osebe, zasegu predmetov, zadržanju in uporabi prisilnih sredstev mora 

občinski redar pisno poročati vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu ali osebi, ki 

jo ta pooblasti. Če je oseba med postopkom telesno poškodovana, je občinski redar dolžan zagotoviti, 

da v najkrajšem možnem času dobi ustrezno medicinsko pomoč. Če je osebi med postopkom 

povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem 

osebam mora vodja občinskega redarstva nemudoma obvestiti župana občine, kjer je sedež 

občinskega redarstva, v primeru smrti osebe pa tudi policijo. V navedenem obvestilu morajo biti 

navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju zadržanja, uporabi prisilnega sredstva, vrsti 

uporabljenega prisilnega sredstva ter drugih okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti 

in strokovnosti ravnanja občinskega redarja (16. člen ZORed).  

 

Vodja občinskega redarstva na podlagi navedenega poročila oceni, ali je bilo ravnanje občinskega 

redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah mora sprožiti postopek za ugotavljanje 

odgovornosti. Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt ali 

je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja 

opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva. Navedeno 

komisijo sestavljajo: • direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske 

uprave s sedežem medobčinskega redarstva; • predstavnik policije in • eden ali več predstavnikov 

nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali 

predstavnikov javnosti, ki jih določi župan. Komisijo imenuje župan, pri medobčinskem redarstvu pa 

župan občine, v kateri je sedež medobčinskega redarstva. Župan imenuje komisijo najpozneje v petih 

delovnih dneh od prejema navedenega obvestila. Komisijo vodi direktor občinske uprave, pri 

medobčinskem redarstvu pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva. Vodja 

komisije skliče prvo sejo komisije najpozneje v petih delovnih dneh od njenega imenovanja (17. člen 

ZORed). 

 

Postopek komisije za oceno uporabe prisilnih sredstev je določen z ZORed. V skladu s slednjim 

komisija zbere vsa potrebna obvestila in dokaze o okoliščinah, dejstvih in razlogih za uporabo 

prisilnih sredstev. V zvezi s tem lahko od občinske uprave in policije zahteva potrebno pomoč in 

sodelovanje, pri svojem delu pa smiselno uporablja določbe poslovnika občinskega sveta, ki se 

nanašajo na sklicevanje in vodenje sej, sklepčnost in sprejemanje odločitev. O zbranih obvestilih, 

dokazih in ugotovitvah mora najkasneje v 30 dneh od imenovanja sestaviti zapisnik, v katerem poda 

tudi mnenje, ali je bilo ravnanje občinskega redarja v skladu s predpisi, strokovno in sorazmerno. Če 

komisija ugotovi znake kaznivega dejanja , katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti ali na 

predlog, zlorabe človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugih kršitev, za katere so z zakonom 

določene sankcije, obvesti o tem pristojni organ (18. člen ZORed). 

 

2.4 Pogoji za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva 

 

14 V skladu z ZORed morajo pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva izpolnjevati splošne 

pogoje, določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opraviti predpisan preizkus znanja 

                                                           
1 Če z ZORed ni drugače določeno, se za izvajanje navedenih pooblastil uporabljajo določbe zakona, ki ureja naloge 

in pooblastila policije (drugi odstavek 10. člena ZORed). 
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za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog 

občinskega redarstva in za uporabo pooblasitl občinskega redarja. Zakon posebej določa pogoje, ki 

jih mora izpolnjevati kandidat za vodjo občinskega redarstva -  imeti mora najmanj visokošolsko 

izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe - in za občinskega redarja - imeti mora 

najmanj srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo. Občinski redar je pooblaščen za vodenje 

postopka in izdajo plačilnega naloga iz pristojnosti občinskega redarstva, za vodenje postopka in 

izdajo odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko 

izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe (20. člen ZORed). 

 

2.5 Uniforme, označbe in oprema 

 

15 Občinski redar ima med opravljanjem nalog pravico in dolžnost nositi službeno uniformo občinskih 

redarjev, ki je v vseh občinah enotna in jo predpiše minister pristojen za upravo (24. člen ZORed). 

Pri opravljanju svojega dela se pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva identificira s službeno 

izkaznico, ki jo izda župan občine, v katerem je sedež medobčinskega redarstva ob imenovanju v 

naziv. Barvo, obliko, sestavne dele, obrazce ter besedilo pooblastil pooblaščenih uradnih oseb 

občinskega redarstva je predpisal minister, pristojen za lokalno samoupravo s Pravilnikom o enotni 

uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (26. člen ZORed). ZORed še določa, 

da ima občinski redar med opravljanjem nalog pravico in dolžnost imeti pri sebi opremo, ki jo 

potrebuje za opravljanje nalog. Opremo in način uporabe opreme pa predpiše minister, pristojen za 

notranje zadeve (27. člen ZORed).  

 

2.6 Evidence občinskega redarstva 

 

16 Občinsko redarstvo mora voditi evidenco prekrškovnega organa v skladu z zakonom, ki ureja 

prekrške (28. člen ZORed) ter upravlja evidenco uporabe prisilnih sredstev (28.a člen ZORes). 

 

2.7 Nadzor nad izvajanjem ZORed 

 

17 Nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri 

izvrševanju ZORed opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzorstvo nad zakonitostjo 

izvrševanja posameznih pooblastil občinskih redarstev in organ, ki je pristojen za nadzor določa 

zakon, s katerim so pooblastila določena. Za prekrške, določene z ZORed pa je pristojna inšpekcija 

za notranje zadeve. Za nadzor nad izvrševanjem nalog občinskega redarstva, določenih z občinskimi 

predpisi, pa je pristojen župan (30., 31. člen ZORed). 

 

ZORed še določa, da je občina za potrebe izvrševanja nadzora nad izvajanjem ZORed dolžna 

omogočiti brezplačen vpogled, prepis, kopiranje ali izpis iz evidenc, ki jih občinsko redarstvo vodi v 

skladu z določili zakona, ki ureja prekrške (29. člen ZORed). 
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