
1.  IME PROGRAMA 
 
Program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev  
 
2.  NAMEN 
 
Občinski redar/občinska redarka z obdobnim izpopolnjevanjem osveži znanje in se seznani z 
novostmi s področja dela občinskega redarstva. 
 
3. CILJNA SKUPINA 
 
Občinski redar/občinska redarka, vodje občinskega ali medobčinskega redarstva. 
 
4. CILJI PROGRAMA 
 
V programu občinski redar/občinska redarka (v nadaljevanju: udeleženec) poglobi znanje za: 
 nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih; 
 varovanje ceste in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij; 
 zagotavljanje varnosti na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah; 
 varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine; 
 vzdrževanje javnega reda in miru; 
 uporabo zakonov in predpisov skupaj s temeljno državno zakonodajo pri izvajanju nalog 

in pooblastil s področja pristojnosti občinskega redarstva; 
 delovanje po zakonih in drugih predpisih, prepoznavanje kršitev ter ustrezno uporabo  

pooblastil občinskega redarja; 
 spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 
5. GLAVNE VSEBINE 
 
 Nadgrajevanje znanja na področju postopkov o prekrških in javnega reda 
 Seznanjanje o novostih na področju varnosti cestnega prometa 
 Praktično usposabljanje na področju ukrepanja v cestnem prometu in javnem redu  
 Pooblastila občinskega redarja 

 
6. DIDAKTIČNO-METODIČNI  PRISTOP IN IZVEDBA 

 
 Vaje enosmerne in dvosmerne komunikacije  
 Delo v skupini 
 Delavnice z reševanjem praktičnih primerov 
 Praktično delo na avtopoligonu 

 
7. POTREBNA PREDZNANJA ALI POGOJI ZA VKLJUČITEV 

Uspešno zaključen Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev in opravljen 
preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva ali certifikat o pridobljeni 
nacionalni poklicni kvalifikaciji za občinskega redarja/občinsko redarko. 

 

 

 

PRILOGA 6 



8. TRAJANJE PROGRAMA 
 
 Usposabljanje traja 40 ur.  
 
 
9. VSEBINA  PROGRAMA 
 
VSEBINE Število ur 
Organizacija in pooblastila občinskega redarja 4 
Pooblastila – praktični postopek 8 
Veščine 2 
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 40 
 
 
10. POGOJI ZA DOKONČANJE IZPOPOLNJEVANJA 
 
Udeležba na usposabljanju je obvezna.  
 
 
11. POGOJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA 
 
 Učilnica za največ 25 udeležencev usposabljanja, opremljena z ustreznimi 

avdiovizualnimi pripomočki (TV, video, računalnik s projektorjem ipd.) 
 Športna dvorana z ustrezno opremo za izvajanje programa  
 Usposabljanja s področja praktičnih postopkov in veščin 
 Tehnična sredstva, oprema in zunanje površine za urjenje praktičnih postopkov in 

izvedbo integriranih vaj 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 
 
 
STROKOVNO PODROČJE: Pooblastila – praktični postopek  
 
Število ur: 8 
 

Informativni cilji Formativni cilji Posebnosti v izvedbi 
Ugotavljanje istovetnosti  
 
Tipizacija postopkov:  
 
 običajen  
 občutljiv 
 nevaren 
 

 Nadgradnja znanja in 
razumevanje identificiranja 
zakonskih pogojev, ki 
narekujejo izvedbo 
uporabe pooblastila 
ugotavljanja istovetnosti 
oseb v postopku  

 Utrjevanje postopkov 
glede na posamezno 
tipizacijo, število uradnih 
oseb v postopku in oseb, ki 
so v uradnem redarskem 
postopku

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

 

Pooblastilo zadržanja osebe 
 
Smiselno uporabljanje 
pooblastila ustne odredbe in 
varnostnega pregleda osebe 
 
 

 Utrjevanje znanja 
zakonskih pogojev za 
uporabo ukrepa zadržanja 
osebe  

 Urjenje praktičnega znanja 
izvedbe zadržanja osebe 
zaradi prekrška ali osebe, 
osumljene storitve  
kaznivega dejanja (»in 
flagranti«), primeri, ko se 
ne da ugotoviti njene 
istovetnosti 

 

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

 

Prisilna sredstva:  
 
 plinski razpršilec 
 

 Utrjevanje praktičnega 
znanja izvedbe uporabe 
prisilnega sredstva, tj. 
plinskega razpršilca 

 Demonstracija udeležencev, 
praktični prikaz izvedenega 
pooblastila (s šolskim – 
vadbenim razpršilcem) na 
hipotetičnih 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  

 

 Praktičen prikaz  
 Demonstracija 
 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 davljenji 
– 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  
 

 
 Praktičen prikaz  
 Demonstracija 
 Delo v parih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STROKOVNO PODROČJE: Varnost cestnega prometa 
 
Število ur: 14 
 

Informativni cilji Formativni cilji Posebnosti v izvedbi
 Zahtevnejši postopki z 

udeleženci v cestnem 
prometu pri nadzoru 
mirujočega prometa 

 
 
 
 

 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 prometa 

 Postopek redarja pri 
nadzoru nad ravnanjem 
udeležencev v cestnem 
prometu na območju 
umirjenega prometa in 
območju za pešce 

 Postopek redarja ob 
ugotovitvi kršitve glede 
uporabe javnih cest  

 

 Izkušnje pri delu 
prekrškovnih organov 
redarske službe 

 

 
 
STROKOVNO PODROČJE: Postopki o prekrških in javni red 
 
Število ur: 12 
 

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 

 Pravosodna praksa 
 Študija primerov 
 Uporaba obrazcev 
 



izvršitve. 
 

 
 
STROKOVNO PODROČJE: Organizacija in pooblastila občinskega redarja 
 
Število ur: 4 
 

Informativni cilji Formativni cilji Posebnosti v izvedbi 
Normativne spremembe na 
področju občinskih redarstev 
 
 

Seznani se z normativnimi 
spremembami na področju 
občinskih redarstev. 
 

 

Ugotovitve pritožb in dobre 
prakse 

Seznani se s pritožbenimi 
primeri nad delom redarjev in 
primeri dobrih praks. 
 
 

 

 
 
 
 
 


