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Prikaz števila pritožb zoper delo mestnih redarjev

- Pridobitev novih izvršilnih pooblastil za občinske redarje, ki jih je 

prinesla sprememba ZORed-A – bojazen je bila odveč;

- Večje število postopkov neposredno s kršitelji;

- Zahtevnejši postopki predvsem na področju varstva javnega reda;

- Manj pritožb po ZJU več po ZORed (vedenje, urejenost…);



Primerjava: Število izdanih PN na kraju in število pritožb zoper 

delo mestnih redarjev

2013 2014 2015 2016 2017

Izdani PN na kraju zaznave prekrška 

neposredno kršitelju 
3.319 3.212 3.598 2.116 2.700

Število pritožb nad delom redarjev 33 34 32 24 33

Delež pritožb glede na število izdanih PN  

kršitelju na kraju prekrška
0,99 1,06 0,90 1,13 1,22



Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)

 19. člen: Odločanje o pritožbah

(1)Posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja 

občinskega redarja kršene njegove pravice ali svoboščine, se lahko v 30 dneh 

pritoži županu.

(2)Župan mora pritožbo iz prejšnjega odstavka proučiti in o svojih ugotovitvah in 

ukrepih v 30 dneh pisno obvestiti pritožnika. 

(3)O disciplinskih kršitvah občinskega redarja se odloča v disciplinskem postopku v 

skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

Pritožbeni postopek kot ga določa zakonodaja



 Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
 122. člen: Vsebina disciplinske odgovornosti
(1) Javni uslužbenec je odgovoren za disciplinske kršitve obveznosti iz delovnega 

razmerja.

(2) Disciplinske kršitve so lažje in težje.

(3) Disciplinska odgovornost je podana, če je storil javni uslužbenec disciplinsko 

kršitev z naklepom ali iz malomarnosti.



Postopek obravnave pritožbe

➢ določimo nosilca, ki bo obravnaval pritožbo (kompetentna oseba),

➢ preverimo pritožbene elemente in formalne pogoje za obravnavo 

(zamujen rok, neupravičena oseba)

➢ pritožnik - povabimo ga na razgovor (dokazi, priče….)

➢ obveščanje pritožnika o postopku po ZP-1 in ZORed;

➢ opravi se razgovor z mestnim redarjem,

➢ mestni redar se opredeli do pritožbenih elementov,

➢ nosilec obravnave pripravi Poročilo o ugotovitvah,
✓ odgovor župana pritožniku (če gre za pritožbo po ZORed),

✓ odgovor vodje pritožniku (če gre za postopek po ZJU).



Zakonski akti in druga strokovna literatura 

✓ Zakon o občinskem redarstvu + s komentarjem; 

✓ Delavno pravna zakonodaja (ZJU, ZDR…);

✓ Področna procesna zakonodaja (ZPrCP, ZJRM-1, ZP-1…);

✓ Razlage zakonodaje in mnenja pristojnih Ministrstev;

✓ Strokovna literatura in predpisi policijske stroke;



Vzorec: Poročilo o ugotovitvah





Vzorec: Odgovor župana/vodje pritožniku



➢ Podaja KO - če se v postopku ugotovi, da so podani razlogi za 

sum, da je mestni redar storil KD, ki se preganja po uradni 

dolžnosti;

➢ Uvedba disciplinskega postopka – delavno pravna zakonodaja;

➢ Pisno opozorilo predstojnika;

➢ Razgovor in ustno opozorilo;

➢ Obravnava dobrih in slabih praks na delavnih sestankih in 

odpravah na delo;

➢ Sistemske in organizacijske spremembe;

Ukrepi



Naše izkušnje in ugotovitve

➢ 95% pritožb je neutemeljenih;

➢ Strokovne napake mestnih redarjev – profesionalni / osebni nivo 

vodenja postopkov in administrativne napake;

➢ Zaključne ugotovitve pritožbe morajo temeljiti na dokazih in 

verodostojnih dejstvih – izogibati se hitri presoji;

➢ Največ pritožb – komunikacija, odnos, vodenje postopka, 

urejenost…

➢ Pomembno – strokovno usposabljanje kadra in analiziranje 

konkretnih pomanjkljivih postopkov;

➢ Komunikacija med samo obravnavo pritožbe; 

➢ Informiranje mestnih redarjev (sestanki, odprave na delo…)



Dileme in razmišljanja

➢ Zahteva za sodno varstvo s pritožbenimi elementi (primer)

➢ Prekrškovni postopek ≠ Pritožbeni postopek

➢ Postopek obravnave NI POSEBEJ PREDPISAN



Hvala za pozornost


