Pooblastila občinskih redarjev po
Zakonu o varstvu javnega reda in miru
Občinski redar lahko ukrepa v primeru:











nedostojnega vedenja
beračenja na javnem kraju (kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje za
denar ali druge materialne dobrine)
uporabe nevarnih predmetov (uporaba acetilena, karbida ali druge
plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek
ogroženosti)
poškodovanja uradnega napisa, oznake ali odločbe
pisanja po objektih
vandalizma
nedovoljenega kampiranja na zemljišču brez dovoljenja lastnika
ščuvanja in razkazovanja živali z namenom povzročitve strahu ali
ogroženosti
neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb (kdor na kraju ne
upošteva odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe in se
brez razlogov ali po njihovem preteku zadržuje v prostorih državnega
organa, samouprave lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil ter jih
na opozorilo pristojnih oseb ne zapusti)



Ali lahko občinski redar zahteva osebne dokumente?
Občinski redar lahko ugotavlja istovetnost osebe, ki s svojim vedenjem in
ravnanjem na določenem kraju vzbuja sum, da bo ogrozila varnost ljudi ali
premoženja, izvaja ali je naredil prekršek ali kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Pri tem pa je redar dolžan osebo, katere istovetnost
ugotavlja, seznaniti z razlogi za ugotavljanje istovetnosti. Če redar ne more
ugotoviti istovetnosti osebe, jo lahko zadrži in obvesti policijo, ki prevzame
nadaljevanje identifikacijskega postopka.

Ali lahko občinski redar zaseže predmete?
Občinski redar lahko brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže

Kakšne so še druge pristojnosti občinskih redarjev?
Občinski redar lahko ukrepa po Zakonu o cestah v primerih:










uporabe javnih cest v nasprotju z zakonom
ogrožanja varne uporabe cest
uporabe nekategoriziranih cest v nasprotju z zakonom
preseganja največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah
preseganja največje dovoljene skupne in največje dovoljene mase
vozil na javnih cestah
nepravilne označitve vozil za izredne prevoze
nepravilnih naležnih ploskev na kolesih vozil
neupoštevanja pravil lokalnega prometa
nadzora izrednih prevozov po javni cesti

MEDOBČINSKA UPRAVA
OBČIN MEŽIŠKE DOLINE

Občinski redar ima po Zakonu o cestah pristojnost:





odrediti tehtanje vozila
izločiti vozilo iz prometa in odvzeti registrske tablice
zahtevati pregled vozila, opreme, naprav in tovora
ukrepati ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti

Občinski redar sme odrediti odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav ali
ovir s ceste, če zmanjšujejo preglednost ceste, zmanjšujejo vidnost prometne
signalizacije ali prometne opreme na cesti, zavajajo udeležence v prometu,
ovirajo udeležence v prometu ali zmanjšujejo pretočnost prometa, odvračajo
pozornost voznikov.
Občinski redar sme iz razlogov varnosti ceste in prometa na njej odrediti, da se
prepove promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega in
tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah.
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji opravljajo občinski
redarji nadzor nad kršitvami iz plakatiranja v času volilne kampanje in po njej.

Pooblastila
občinskih redarjev

Na podlagi Zakona o zaščiti živali občinski redarji v okviru svojih pristojnosti in
nalog iz zakona, ki ureja občinsko redarstvo, preverijo izpolnjevanje obveznosti
lastnika psa, ki mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca
starosti označen na predpisan način ter izvajajo nadzor nad skrbniki psov na
javnem mestu, da je zagotovljeno fizično varstvo psa tako, da je pes na
povodcu.

predmete, kot so acetilen (karbid) ali druge zmesi za pokanje, če kršitelj z
njihovo uporabo povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti.
Če redar pri varnostnem pregledu otipa oziroma odkrije orožje, nevaren
predmet ali snov, to ne glede na mesto najdbe odvzame, osebi pa vrne po
koncu redarskega postopka, razen če najde predmet, ki mora biti zasežen po
zakonu, ki ureja kazenski postopek, zakonu, ki ureja postopek o prekrških, ali po
drugem zakonu.

MEDOBČINSKO REDARSTVO
OBČIN MEŽIŠKE DOLINE
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem
Tel. (02) 821 60 36 (vodja)
Tel. (02) 821 60 16 (redar)
http://www.ravne.si

MEDOBČINSKO REDARSTVO
OBČIN MEŽIŠKE DOLINE
Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem

Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline je bilo ustanovljeno s sprejetjem
Odloka o ustanovitvi in organizaciji skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA
UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE« (Uradno glasilo slovenskih občin št.
39/2012). Z odlokom sta občini Prevalje in Ravne na Koroškem ustanovili organ
skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog na področju razvojnih
projektov in projektov ter na področju redarstva. S sprejetjem Odloka o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin
Mežiške doline (Uradni list RS, št. 35/2015, z dne 1. 4. 2015) se področje
delovanja Medobčinskega redarstva razširi še na Občino Mežica in Občino Črna
na Koroškem.

Kakšno je delovno področje in
kakšne so naloge občinskega redarstva?
Temeljne naloge občinskih redarjev so opredeljene v Zakonu o občinskem
redarstvu. Občinsko redarstvo skrbi za javno varnost in red na območju občine
ter ima naslednje pristojnosti:





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 dediščino,
vzdrževati javni red in mir

Kakšna so pooblastila občinskih redarjev
Pooblastila občinskih redarjev so z zakonom določeni ukrepi, ki redarjem
omogočajo, da lahko učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge. Pooblastila
občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko
uporabijo le pod pogoji, ki so določeni v Zakonu o občinskem redarstvu.
Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila za ukrepanje:









opozorilo
ustna odredba
ugotavljanje istovetnosti
varnostni pregled osebe
zaseg predmetov
zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja
uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega

Ustna odredba:
Z ustno odredbo občinski redar daje 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.
Ugotavljanje istovetnosti:
Občinski redar lahko ugotavlja istovetnost osebe, ki s svojim obnašanjem in
ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo
ogrozila varnost ljudi ali premoženje, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Varnostni pregled osebe:
Pri opravljanju uradnih nalog lahko občinski redar, ko obstaja verjetnost
napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravi varnostni
pregled osebe.
Zaseg predmetov:
V skladu z določili Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in
podzakonskimi predpisi lahko občinski redar zaseže predmete, npr.:
‐ acetilen oz. karbid idr. plinske zmesi za pokanje po Zakonu o varstvu javnega
reda in miru (ZJRM‐1),
‐ neupravičeno uporabljeno parkirno karto za invalide po Zakonu o pravilih
cestnega prometa (ZPrCP),
‐ neupravičeno uporabljeno dovolilnico po Odloku o ureditvi cestnega
prometa,
‐ po Zakonu o prekrških (ZP‐1) pa lahko občinski redar zaradi zavarovanja
izvršitve odločbe storilcu začasno vzame potno listino, vozniško dovoljenje,
dokumente vozila, prevozne listine ali druge dokumente, ki spremljajo blago.
Zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja:
Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati storilca prekrška in osebo,
zaloteno pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po uradni
dolžnosti ali na predlog. Zadržati sme tudi osebo, ki noče pokazati dokumenta
oziroma ni možno ugotoviti njene istovetnosti. Zadržanje sme trajati do
prihoda policistov, vendar najdlje eno uro.
Uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca
(prisilna sredstva):
Občinski redar sme uporabiti naslednja prisilna sredstva:
‐ fizično silo,
‐ plinski razpršilec,
‐ sredstva za vklepanje in vezanje.
Fizično silo in plinski razpršilec sme občinski redar uporabiti samo v primeru, če
drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega protipravnega
napada. Sredstva za vklepanje in vezanje pa sme občinski redar uporabiti zoper
osebo, ki jo sme zadržati v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu.

Kakšne so pristojnosti občinskega redarja
po Zakonu o pravilih cestnega prometa?
Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in
nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet,
urejajo promet, izvajajo ukrepe določene z Zakonom o pravilih cestnega
prometa in z drugimi zakoni ter ukrepe določene z občinskimi predpisi, ki
urejajo promet. Nad določbami ZPrCP redarji izvajajo nadzor kadar gre za:




































varstvo okolja
odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov
vpogled v listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa
(1. in 2. odstavek 16. člena ZPrCP)
izločitev vozila iz prometa
odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila
dolžnost upoštevanja pravil
območje umirjenega prometa
območje za pešce
varnostni pas
zaščitno čelado
prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali
vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila
vožnjo z vozilom po cesti
vožnjo z vozilom na prehodu za pešce
najvišje dovoljene hitrosti
najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil
odpiranje vrat vozila
zapustitev vozila
označitev ustavljenih vozil
ustavitev in parkiranje
parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide
območja kratkotrajnega parkiranja
izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno
pogoje za nalaganje in razlaganje tovora na cesti
pogoje za opravljanje gospodarske vožnje
udeležbo pešcev v cestnem prometu
označitev pešcev
varstvo otrok
prevoz oseb (88. člen ZPrCP, razen nad določbo sedmega in devetega
odstavka tega člena)
jahače, goniče in vodiče živali v prometu ter pogoje za udeležbo živali v
cestnem prometu
kolesa in kolesa s pomožnim motorjem
vožnjo voznikov koles z licenco
pogoje za udeležbo motornih koles in mopedov v cestnem prometu
pogoje za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu
prometno signalizacijo
svetlobne prometne znake

razpršilca.
Opozorilo:
Opozorilo po določbah ZORed je pooblastilo, ki ga redar uporabi, ko fizično ali
pravno osebo opozarja na okoliščine, ravnanja ali opustitev ravnanj, ki ogrožajo
ali bi lahko ogrožale javni red, življenje, osebno varnost ali premoženje.

Primeri nepravilno parkiranih vozil:

