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ZORed 1. člen

ZAKON O OBČINSKEM 
REDARSTVU

(ZORed)1 

s komentarjem

1. člen 
(vsebina zakona)

(1) Ta zakon ureja uresničevanje pristojnosti občine 
za ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega 
področja in nalog občinskega redarstva.

(2) Zakon določa pogoje za opravljanje nalog po
oblaščenih uradnih oseb občinskega redarstva, pooblasti
la, uniformo, označbe in opremo občinskih redarjev ter 
vsebino in način vodenja evidenc.

Zakon s 1. členom določa uresničevanje pristojnosti občine za 
ustanovitev in organizacijo ter določitev delovnega področja in 
nalog občinskega redarstva. Člen opredeljuje, da zakon določa tudi 
pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih uradnih oseb občinske
ga redarstva, pooblastila občinskega redarja, uniformo, označbe in 
opremo občinskih redarjev ter vsebino in način vodenja evidenc.

V skladu z zakonom je  občina dolžna zagotoviti kadrovske, 
materialne in druge pogoje za delo občinskega redarstva. Občinsko 
redarstvo je  del občinske uprave, njena samostojna notranja orga
nizacijska enota. Delovno področje občinskega redarstva, v okvi
ru katerega so opredeljena njegova pooblastila, določi zakon in

'  Uradni list RS, št. 139/06 z dne 29. 12. 2006.
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2. člen ZORed

občina z odlokom. Z določbami, ki določajo naloge vodje občin
skega redarstva, ter določbami, ki določajo razmerja med občin
sko upravo in redarstvom, je  zagotovljeno, da bodo občinska redar
stva predvsem strokovni organi. Cilj te ureditve je  zagotovitev 
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načela 
sorazmernosti v postopkih občinskega redarstva.

Občina lahko organizira izvajanje nalog občinskega redarstva 
na tri načine. Prvič, mestna občina ustanovi mestno redarstvo, obči
na pa lahko ustanovi občinsko redarstvo z odlokom, ki ga na pred
log županje ali župana sprejme občinski svet. Drugič, dve ali več 
občin lahko z odlokom, ki ga v enakem besedilu sprejmejo njiho
vi občinski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot skupni organ 
občinske uprave. In tretjič, če občina ne ustanovi občinskega ali 
medobčinskega redarstva, z odlokom o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave določi, da naloge občinskega redarstva 
opravlja občinski redar ali občinska redarka kot pooblaščena urad
na oseba.

I. OBČINSKO REDARSTVO

2. člen 
(ustanovitev)

(1) Mestna občina ustanovi mestno redarstvo, občina 
pa lahko ustanovi občinsko redarstvo (v nadaljnjem 
besedilu: občinsko redarstvo) z odlokom, ki ga na pred
log županje ali župana (v nadaljnjem besedilu: župan) 
sprejme občinski svet.

(2) Dve ali več občin lahko z odlokom, ki ga na pred
log župana v enakem besedilu sprejmejo njihovi občin
ski sveti, ustanovi medobčinsko redarstvo kot organ skup
ne občinske uprave.

(3) Če občina ne ustanovi občinskega redarstva ali 
medobčinskega redarstva, določi z odlokom o organizaciji
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ZORed 2. člen

in delovnem področju občinske uprave, da naloge 
občinskega redarstva opravlja občinski redar ali občin
ska redarka (v nadaljnjem besedilu: občinski redar).

Z 2. členom  je  mestnim občinam naložena ustanovitev mest
nega redarstva, za druge občine pa je  ustanovitev opredeljena kot 
možnost. Za občine, ki ne bodo ustanovile svojega občinskega 
redarstva, sta določeni dve rešitvi. Prva se nanaša na ustanovitev 
m edobčinskega redarstva kot skupnega organa občinske uprave. 
Druga možnost je  dana občinam, ki nimajo potrebe po ustanovit
vi občinskega redarstva, da z odlokom določijo, da naloge občin
skega redarstva opravlja občinski redar. Za ustanovitev občinske
ga redarstva se uporabljajo določbe ZLS, ki v 49.a členu določa 
ustanovitev organov občinske uprave in organov skupne občinske 
uprave. Občinsko redarstvo je  praviloma notranja enota enovite 
občinske uprave ali pa skupni organ občinske uprave občin. ZLS 
ureja še vodenje občinske uprave in razmerja med župani, direk
torji občinskih uprav ter občinskimi upravami občin, ki ustanovijo 
skupni organ občinske uprave, in skupnim organom občinske upra
ve. Posebnosti opravljanja in vodenja občinskega redarstva določa 
5. člen ZORed. Določba daje občinskemu redarstvu znotraj občin
ske uprave relativno samostojen položaj.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in 
razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb 
iz občinske pristojnosti. Občinsko upravo ustanovi občinski svet 
na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene nalo
ge in notranjo organizacijo. V občinski upravi so zaposleni javni 
uslužbenci, ki opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi 
predpisi, skladno s pristojnostmi in pooblastili, k ijih  za opravljanje 
posam eznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi. Občinsko 
upravo sestavljajo eden ali več organov. Lahko je  enovita, v večjih 
občinah pa je  organizirana po resornem načelu. Največkrat so v
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3. člen ZORed

občinah organizirani trije do štirje deli občinske uprave, ki se ime
nujejo oddelki oziroma referati. Organiziranost občinske uprave je 
odvisna od pristojnosti občine, od njenega obsega in sposobnosti 
organizirati in financirati upravo. Organiziranost je  treba prilago
diti velikosti občine. To še posebej velja za odločanje, na kakšen 
način organizirati občinsko redarstvo, saj je  to odvisno od ocene 
varnostnih razmer v občini. Občinsko upravo usmerja in nadzira 
župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine (direktor občin
ske uprave), ki ga imenuje in razrešuje župan.

3. člen
(delovno področje in naloge 

občinskega redarstva)

(1) Delovno področje in naloge občinskega redarstva 
določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski pred
pis.

(2) V okviru in v skladu s predpisi iz prejšnjega od
stavka in z občinskim programom varnosti iz 6. člena 
tega zakona skrbi občinsko redarstvo 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, rekrea
cijskih in drugih javnih površinah,

-  varovati javno premoženje, naravno in kulturno de
diščino,

-  vzdrževati javni red in mir.
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