
EVA: 2018-3130-0032 

 

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 26. člena Zakona o občinskem redarstvu 

(Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) minister, pristojen za lokalno samoupravo, izdaja 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah  

Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev 

 

1. člen 

(vrste uniform občinskega redarja) 

V Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 

103/07 in 64/10) se v 3. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:   

»(2) Tehnično specifikacijo za izdelavo enotne uniforme občinskega redarja iz 1. člena tega pravilnika 

določa Priloga 1: Enotna uniforma občinskega redarja – tehnična specifikacija, ki je sestavni del tega 

pravilnika in je objavljena skupaj z njim ter nadomesti sedanjo Prilogo 1: Enotna uniforma občinskega 

redarja – tehnična specifikacija.«. 

2. člen 

(sestava uniforme občinskega redarja) 

V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:   

»(1) Uniformo občinskega redarja oziroma občinske redarke sestavljajo: pokrivalo, suknjič, hlače, 

žensko krilo, moška srajca ali ženska bluza, kravata, pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrni jopič, polo 

majica, rokavice, vetrovka, športni komplet, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine in rokavice 

za urejanje prometa. Športni komplet iz prejšnjega stavka je sestavljen iz majice in hlač.«. 

 

 

3. člen 

(barve uniforme občinskega redarja) 

V 8. členu se za sedmo alinejo pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove osma, deveta, deseta in 

enajsta alineja, ki se glasijo:  

     »-    delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine so črne barve; 

- rokavice za urejanje prometa so bele barve; 

- vetrovka je temnomodre barve; 

- športni komplet je temnomodre barve.«. 

 

4. člen 

(položajne oznake občinskih redarjev) 

V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Položajne oznake so: 

- uradniški položaj vodje občinskega redarstva označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo štiri srebrne 

zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in štirimi srebrnimi črtami;  

- uradniški naziv na delovnem mestu občinskega redarja višjega svetovalca označuje položajna oznaka, 
ki jo sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in tremi srebrnimi 
črtami, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški 
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naziv občinski redar višji svetovalec I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar višji svetovalec II in 
ena zvezdica uradniški naziv občinski redar višji svetovalec III; 

- uradniški naziv na delovnem mestu občinskega redarja svetovalca označuje položajna oznaka, ki jo 
sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema srebrnima obrobama in dvema srebrnima 
črtama, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški 
naziv občinski redar svetovalec I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar svetovalec II in ena 
zvezdica uradniški naziv občinski redar svetovalec III; 

- uradniški naziv na delovnem mestu višjega občinskega redarja označuje položajna oznaka, ki jo 
sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s srebrno obrobo in srebrno črto, pri čemer število 
srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv višji občinski redar 
I, dve zvezdici uradniški naziv višji občinski redar II in ena zvezdica uradniški naziv višji občinski redar 
III; 

- uradniški naziv na delovnem mestu občinski redar vodja skupine označuje položajna oznaka, ki jo 
sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z dvema modrima obrobama, pri čemer število 
srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar  
vodja skupine I, dve zvezdici uradniški naziv občinski redar vodja skupine II in ena zvezdica uradniški 
naziv občinski redar vodja skupine III; 

- uradniški naziv na delovnem mestu občinski redar označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo srebrne 
zvezdice na bordo rdeči podlagi z modro obrobo, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov 
uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinski redar I, dve zvezdici uradniški naziv občinski 
redar II in ena zvezdica uradniški naziv občinski redar III; 

- občinski redar pripravnik ima položajno oznako, ki jo sestavlja bordo rdeča podlaga z modro obrobo.«. 

5. člen 

(barva in simboli vozil ter motornih koles občinskega redarstva) 

V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Občinsko redarstvo uporablja vozila bele barve, ki imajo bordo rdeče bočne, prednje iz zadnje 

nalepke, napis »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« 

oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO« v temno 

modri barvi na prednjem in zadnjem delu vozila ter simbole občinskega redarstva na prednjih levih in 

desnih vratih, pod grbom pa ime občine ali spletni naslov občine.«. 

 

KONČNA DOLOČBA 

 

6. člen 

Ta pravilnik začne veljati ……. 2019. 

Št. 

Ljubljana, dne ……………..2019 

EVA 2018-3130-0032       

 

                                                                                       Rudi  Medved 

      Minister za javno upravo, l.r. 

 

 

Priloga 1: Enotna uniforma občinskega redarja – tehnična specifikacija 



 

OBRAZLOŽITEV: 

 

k 1. členu 

Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07 
in 64/10) ima dve prilogi in sicer Priloga 1: Enotna uniforma občinskega redarja – tehnična specifikacija 
in Priloga 2: Obrazec identifikacijske kartice. Priloga 1 je bila pripravljena leta 2010. Razvoj tekstilne 
tehnologije in vedno širši nabor zaščitnih sredstev, ki služijo varnosti občinskega redarja pri opravljanju 
njegove dolžnosti narekuje, da se tehnične specifikacije posodobijo in dodajo novi elementi. Prilogo 1 
zato nadomesti nova Priloga 1. Priloga 2 ostane v veljavi. 

k 2. členu 

V dosedanjem prvem odstavku 4. člena, ki določa sestavo uniforme občinskega redarja oziroma 
občinske redarke in jo sestavljajo pokrivalo, suknjič, hlače, žensko krilo, moška srajca ali ženska bluza, 
kravata, pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrni jopič, polo majica, rokavice, se dodajo novi elementi in sicer 
športni komplet, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine in rokavice za urejanje prometa. 
Uniformo občinskega redarja oziroma občinske redarke tako sestavljajo pokrivalo, suknjič, hlače, 
žensko krilo, moška srajca ali ženska bluza, kravata, pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrni jopič, polo 
majica, rokavice, vetrovka, športni komplet, delovne rokavice, odporne na vbod in ureznine in rokavice 
za urejanje prometa. Športni komplet iz je sestavljen iz majice in hlač. 

K 3. členu 

V 8. členu, ki določa barve uniforme občinskega redarja, se določajo tudi barve novih elementov 

uniforme (dodajo se štiri nove alineje). Tako se za sedmo alinejo namesto pike postavi podpičje in 

dodajo nove osma, deveta, deseta in enajsta alineja. Novi elementi iz  2. člena tega pravilnika, delovne 

rokavice, odporne na vbod in ureznine so črne barve, rokavice za urejanje prometa so bele barve ter 

vetrovka in športni komplet so temnomodre barve.  

 

K 4. členu:  

Vsebina drugega odstavka 10. člena Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici 
občinskih redarjev, ki določa položajne oznake občinskih redarjev, se v celoti uskladi z Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 41/17), ki je določila naslednja delovna 
mesta OBČINSKI REDAR PRIPRAVNIK, OBČINSKI REDAR (I,II,III), OBČINSKI REDAR VODJA 
SKUPINE (I,II,III), VIŠJI OBČINSKI REDAR (I,II,III), OBČINSKI REDAR SVETOVALEC (I,II,III), 
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC (I,II,III).  
 
Skladno z določitvijo novih delovnih mest v zgoraj navedeni noveli uredbe se določijo položajne oznake 
za posamezno delovno mesto občinskega redarstva na način, da so nazivi znotraj posameznega 
delovnega mesta jasno razpoznavni s številom zvezdic in številom barvnih obrob na podlagi.  
 
K 5. členu: 
Pri prepoznavanju vozila občinskega redarstva je pomembno, da lahko občani in uradne osebe iz oznak 

nedvoumno prepoznajo uradno vozilo. Oznaka na vozilu občinskega redarstva, ki uporabi spletni naslov 

občine, prav tako omogoči občanom in uradnim osebam, da prepoznajo občinsko redarstvo. 

K 6. členu: 

Člen določa datum uveljavitve tega pravilnika. 
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