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10. člen – pooblastila občinskega redarja (vrste pooblastil)

(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja 
pooblastila:

- opozorilo,

- ustna odredba,

- ugotavljanje istovetnosti identitete,

- varnostni pregled osebe,

- zaseg predmetov,

- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja osebe,

- uporaba fizične telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje 
ter plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna 
sredstva).



(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje 
pooblastil opozorila, varnostnega pregleda, zasega 
predmetov in uporabo prisilnih sredstev uporabljajo določbe 
Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo 
načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov. iz 
prejšnjega odstavka uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
naloge in pooblastila policije.



11. člen – ustna odredba

 Z ustno odredbo občinski redar daje ukaze, 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.



12. člen – ugotavljanje identitete

(1) Občinski redar ugotavlja istovetnost identiteto osebe, ki s svojim obnašanjem in 
ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo ogrozila 
varnost ljudi ali premoženje storila, izvršuje ali je izvršila prekršek ali kaznivo 
dejanje, ki se za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

(2) Istovetnost Identiteto ugotavlja občinski redar tako, da osebo na primeren način
ustavi in ji pojasni razlog ustavitve, nato zahteva izročitev javne listine z njeno od 
osebe zahteva na vpogled osebno izkaznico ali drugo veljavno listino, opremljeno s
fotografijo, ki jo je izdal državni organ. tujo potno listino ali drugo javno listino, 
opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti istovetnost.

(3) Osebo, katere istovetnost ugotavlja, je občinski redar dolžan seznaniti z razlogi 
za ugotavljanje istovetnosti.

(3) Če je oseba zakrita ali zamaskirana, sme občinski redar zahtevati, da se odkrije, 
zato da lahko nedvomno ugotovi njeno identiteto.



(3) Istovetnost lahko občinski redar ugotovi tudi na podlagi drugih 
dokumentov, ki vsebujejo podatke o osebi, ali ob pomoči drugih, ki osebo 
poznajo.

(4) Če občinski redar dvomi o pristnosti javne listine, ali je oseba nima, ali 
identitete ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, sme občinski redar ugotavljati 
identiteto z razgovorom, v katerem preverja podatke o identiteti z uporabo 
drugih listin, s pomočjo drugih oseb ali na drugem kraju ali na način, ki ga 
predlaga oseba, če je varen in razumen.

(5) Če občinski redar ne more ugotoviti istovetnosti osebe, jo zadrži in 
obvesti policijo, ki mora prevzeti nadaljevanje identifikacijskega postopka.

(5) Če občinski redar ne more ugotoviti identitete osebe, zahteva ugotovitev 
identitete od policije.



13. člen – zadržanje osebe

(1) 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.

(2) Zadržanje iz petega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega 
odstavka sme trajati do prihoda policistov, vendar najdlje eno uro.

(1) Z zadržanjem občinski redar začasno omeji gibanje osebi v 
postopku.

(2) Občinski redar pojasni osebi razlog zadržanja, na njeno zahtevo pa 
tudi predviden čas trajanja zadržanja.



(3) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati:

- osebo, katere identiteto mora ugotoviti;

- osebo, zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja 
po uradni dolžnosti;

- storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti drugega prekrškovnega
organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.

(4) Zadržanje iz prejšnjega odstavka sme trajati, dokler je to nujno za izvedbo 
postopka oziroma do prihoda policistov ali uradne osebe drugega 
prekrškovnega organa, vendar največ eno uro od začetka postopka.



14. člen – uporaba prisilnih sredstev

(1) Občinski redar sme uporabiti fizično silo in plinski razpršilec samo v 
primeru, če drugače ne more od sebe ali koga drugega odvrniti istočasnega 
protipravnega napada.

(2) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti zoper 
osebo, ki jo sme v skladu s tem zakonom zadržati, če se upira zadržanju ali 
želi pobegniti.

(1) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar uporabiti:

- če se oseba upira zadržanju,

- zaradi odvrnitve napada ali

- zaradi preprečitve samopoškodbe osebe.



(2) Občinski redar sme uporabiti telesno silo, če ne more drugače 
obvladati upiranja osebe, ki jo je treba zadržati, odvrniti napada ali 
preprečiti samopoškodbe.

(3) Plinski razpršilec sme občinski redar uporabiti, če so izpolnjeni 
pogoji za uporabo telesne sile in če ne more uporabiti drugega, 
milejšega prisilnega sredstva, s katerim bi obvladal upiranje zadržanju, 
odvrnil napad ali preprečil samopoškodbo osebe.

(4) Občinski redar prisilnih sredstev ne sme uporabiti proti otrokom, 
vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in 
vidno nosečim ženskam, razen če ni to nujno za obvladovanje njihovega 
upiranja zadržanju, odvrnitve njihovega napada ali preprečitve 
samopoškodbe osebe.



Hvala za pozornost!


