


7 POGOJI ZA VKLJU�ITEV 

Uspešno končan Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev ter opravljen 
preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/občinske 
redarke ali certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji občinski redar/občinska 
redarka. 

8 POGOJI ZA DOKON�ANJE IZPOPOLNJEVANJA 
 
8.1 Udeležba na izpopolnjevanju 
 
Udeležba na izpopolnjevanju je obvezna. 
 
8.2 Uspešno opravljen preizkus znanja 
 
8.2.1 Na�in opravljanja preizkusa znanja 
 
Preizkus znanja se opravi pisno z ustnim zagovorom in praktično izvedbo postopka v desetih 
dneh po končanem izpopolnjevanju.  
 
Kandidat doseže oceno »uspešno«, če je na preizkusu znanja dosegel najmanj 60 odstotkov 
mogočih točk. 
 
Prijava na obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev vključuje tudi prijavo na preizkus 
znanja.  
 
Za imenovanje in plačilo dela izpitnih komisij se uporabljajo predpisi, ki urejajo preverjanje in 
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ter pravilnik o strokovnem usposabljanju in 
obdobnem izpopolnjevanju občinskih redarjev.  
 
Kandidat, ki je bil pri preizkusu znanja ocenjen kot »neuspešen«, lahko preizkus znanja 
ponovno opravlja pri naslednjem obdobnem izpopolnjevanju.  
 
Če je kandidat tudi pri ponovnem preizkusu znanja ocenjen kot »neuspešen«, se mora 
ponovno udeležiti obdobnega izpopolnjevanja.  
 
 
POSEBNI DEL 
 
9 VSEBINA PROGRAMA 
 
VSEBINA Število ur 
informatika in telekomunikacije ter oprema občinskega redarstva 2 
praktični postopek – veščine 4 
varnost cestnega prometa 6 
postopki o prekrških in javni red 4 
praktično usposabljanje – na področju ukrepov v cestnem prometu in javnem 
redu 

16 

skupaj število ur 32 

 



9.1 IZVEDBENI NA�RT 
 
Ura 1. dan 2. dan  3. dan  4. dan 
1., 
2. 

informatika in 
telekomunikacije ter 
oprema občinskega 
redarstva 
 

varnost cestnega 
prometa 

praktično 
usposabljanje – 
študija primera na 
področju varnosti 
cestnega prometa  

praktično 
usposabljanje – 
študija primera na 
področju javnega 
reda  

3.,  
4. 

postopki o prekrških in 
javni red 
 
 

varnost cestnega 
prometa 

praktično 
usposabljanje – 
ukrepanje na 
področju pooblastil 
v cestnem prometu  

praktično 
usposabljanje – 
izvajanje 
pooblastil na 
področju javnega 
reda in prekrškov 

5., 
6.  

postopki o prekrških in 
javni red 
 
 

varnost cestnega 
prometa 

praktično 
usposabljanje – 
ukrepanje na 
področju pooblastil 
v cestnem prometu 

praktično 
usposabljanje – 
izvajanje 
pooblastil na 
področju javnega 
reda in prekrškov 

7., 
8. 

praktični postopek – 
veščine 
 
 

praktični postopek – 
veščine 

praktično 
usposabljanje – 
ukrepanje na 
področju pooblastil 
v cestnem prometu 
in prekrških  

praktično 
usposabljanje – 
izvajanje 
pooblastil na 
področju javnega 
reda in prekrškov 

 
 

10 POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 

� Učilnica za do 20 udeležencev usposabljanja, opremljena z ustreznimi 
avdiovizualnimi pripomočki (TV, video, računalnik s projektorjem ipd.) 

� Športna dvorana z ustrezno opremo za izvajanje programa  
� Usposabljanje s področja praktičnih postopkov in veščin 
� Tehnična sredstva, oprema in zunanje površine za urjenje praktičnih postopkov 

ter izvedbo integriranih vaj 
 

11 IZVAJALCI 
 
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Pravilniku o strokovnem 
usposabljanju in obdobnem izpopolnjevanju občinskih redarjev. 
 



KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 
STROKOVNO PODROČJE: Praktični postopek  
 
Število ur: 2 
 

Informativni cilji Formativni cilji Posebnosti v izvedbi  
ugotavljanje istovetnosti  
 
tipizacija postopkov:  
 

� običajen  
� občutljiv 
� nevaren 

 

� nadgradnja znanja in 
razumevanje 
poznavanja zakonskih 
pogojev, ki narekujejo 
izvedbo uporabe 
pooblastila 
ugotavljanja 
istovetnost oseb v 
postopku  

� utrjuje postopke glede 
na posamezno 
tipizacijo, število 
uradnih oseb v 
postopku in oseb, ki 
so v uradnem 
redarskem postopku 

� prikaz udeležencev, 
praktični prikaz 
izvedenega pooblastila 
na hipotetičnih inin 
konkretnih primerih, ki 
jih pripravi izvajalec 

 

pooblastilo zadržanja osebe 
 
smiselna uporaba 
pooblastila ustne odredbe in 
varnostnega pregleda osebe 
 
 

� utrjevanje znanja 
zakonskih pogojev za 
uporabo ukrepa 
zadržanja osebe  

� urjenje praktičnega 
znanja o zadržanju 
osebe zaradi prekrška 
ali osebe, osumljene 
storitve kaznivega 
dejanja (in flagranti), 
primeri, ko ne more 
ugotoviti njene 
istovetnosti 

 

� prikaz udeležencev, 
praktični prikaz 
izvedenega pooblastila 
na hipotetičnih in 
konkretnih primerih, ki 
jih pripravi izvajalec 

 

prisilna sredstva:  
 

� plinski razpršilnik 
 

� utrjevanje praktičnega 
znanja izvedbe 
uporabe prisilnega 
sredstva plinskega 
razpršilnika 

� prikaz udeležencev, 
praktični prikaz 
izvedenega pooblastila 
(s šolskim – vadbenim 
razpršilnikom) na 
hipotetičnih in 
konkretnih primerih, ki 
jih pripravi izvajalec 

 



STROKOVNO PODROČJE: Veščine 
 
Število ur: 2 
 

Informativni cilji Formativni cilji Posebnosti v izvedbi 
prijemi za vklepanje in 
vezanje (nekonfliktno in 
konfliktno vklepanje in 
vezanje) 

� urjenje različne 
izvedbe prijemov za 
vklepanje in vezanje  

 

� praktični prikaz  
� prikaz udeležencev 
� delo v parih 

 
 
uporaba fizične sile ob 
samoobrambi zoper napad 
neoboroženega napadalca 
 

� samoobramba zoper 
napad: 

– s prijemi za roke  
– s prijemi za lase  
– z objemi telesa  
– z davljenjem 
– z udarcem roke 
– z brcami  
– z metanjem različnih  
   predmetov proti kandidatu 
– z zamahi palice  
– z zamahi noža in drugih 
   ostrih predmetov 
– pred grožnjo s strelnim  
   orožjem  
 
 

 
� urjene osnovnih tehnik 

uporabe fizične sile  
 

 
praktični prikaz  
prikaz udeležencev 
delo v parih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STROKOVNO PODROČJE: Varnost cestnega prometa 
 
Število ur: 6 
 

Informativni cilj Formativni cilji Posebnosti v izvedbi 
- zahtevnejši postopki z 
udeleženci v cestnem 
prometu pri nadzoru nad 
mirujočim prometom 
 
 
 
 

- spremembe zakonodaje s 
področja varnosti cestnega 
prometa  
- postopek z voznikom, ki je 
parkiral vozilo v nasprotju  
z zakonskimi določbami ali 
določbami občinskih aktov    
- postopek redarja ob     
ugotovitvi prekoračitve 
hitrosti vožnje voznika, ki je 
bila ugotovljena s 
samodejnimi napravami za 
nadzor nad prometom 
-postopek redarja pri 
nadzoru nad ravnanjem 
udeležencev v cestnem 
prometu v območju 
umirjenega prometa in 
območju za pešce 
-postopek redarja ob 
ugotovitvi kršitve zakona o 
varstvu cest in okolja 

- izkušnje pri delu prekrškovnih 
organov redarske službe 
 

 
STROKOVNO PODROČJE: Postopki o prekrških in javni red 
 
Število ur: 4 
 

Informativni cilj Formativni cilji Posebnosti v izvedbi 
vodenje postopka o prekršku 
in odločitev prekrškovnega 
organa 
 

� spremembe in 
dopolnitve zakonov s 
področja prekrškov, ki 
so v nadzorstveni 
pristojnosti občinskih 
redarjev 

� razume pomen sankcije 
za prekršek 

� izvede začetek 
postopka za prekrške 

� razume pomen 
odgovornosti za 
prekrške in izključitev 
odgovornosti 

� izreče sankcije za 
prekršek 

� pozna postopek pred 
prekrškovnim organom 
(hitri postopek) 

� izvede zavarovanje 
izvršitve  

� pravosodna praksa 
� študija primerov 
� uporaba obrazcev 

 



 
STROKOVNO PODROČJE: Informatika in telekomunikacije ter oprema občinskega  
                                                 redarstva 
 
Število ur: 2 
 

Informativna cilja Formativna cilja Posebnosti v izvedbi  
normativne spremembe na 
področju uniforme 

� seznani se s 
Pravilnikom o 
spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika 
o enotni uniformi, 
označbah in službeni 
izkaznici občinskih 
redarjev 

 

 

elektronske komunikacije v 
sistemu TETRA 

� nadgradi znanje na 
področju uporabe  

� radijskega sistema 
TETRA 

 
 

praktične vaje komuniciranja 
prek sistema zvez: 
— vzpostavitev glasovnega 

komuniciranja 
— klic na pomoč 
— obveščanje o dogodku  
— preverjanje podatkov prek 

sistema zvez 
— napotitev na kraj dogodka 
— poročanje s kraja dogodka

 
 
 
 
 
 
 
 


