
IZOBRAŽEVANJE  PRVE GENERACIJE OBČINSKIH REDARJEV 

TACEN, 26. 3. 2008 
        
Veseli me, da po nekaj letih končno lahko rečem, da vidim pred seboj občinske in mestne redarje - 
pooblaščene uradne osebe v lokalni skupnosti, ki predvsem skrbijo za svoje osnovno poslanstvo: 
to je RED v "svojem" okolju in bodo v vseh lokalnih skupnostih (občinah in mestih) delovali na 
enak način.  
 
Verjemite mi, da je to, kar danes svečano podeljujemo prvi generaciji občinskim redarjem, kateri 
so uspešno zaključili izobraževanje na tej akademiji, plod našega skupnega desetletnega dela. 
 
Od prvih zametkov leta 1998  še posebno pa po ustanovitvi » Združenja občinskih redarjev 
Slovenije«  leta 2000 pa do danes, je bilo vloženo veliko dela, truda in naporov, da lahko danes 
skupaj s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Vladne službe za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj ter predstavniki Policije skupaj praznujemo ta svečani dogodek.    
 
Vse to pa je bilo pogojeno s sprejetjem kar nekaj zakonov in zakonskih določb, katere  dokončno 
potrjujejo mojo gornjo trditev.        
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o varovanju osebnih podatkov, 
Zakon o javnem redu in miru in končno »naš«  Zakon o občinskem redarstvu. 
 
Največjo našo pozornost in tudi največ truda je bilo vloženo ravno na izpeljavi  Zakona o 
občinskem redarstvu v življenje, torej da imamo danes pred seboj enotno uniformiranega in 
ustrezno izobraženega občinskega redarja. 
 
Naše sodelovanje: 
- pri izoblikovanju in pripravi »vzorca« Občinskega programa varnosti,   
- pri pripravi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev in 
Programu strokovnega usposabljanja 
- pri pripravi Pravilnika o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev,  
- pri pripravi Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev,   
             
Pomeni, da smo prisotni v vseh operativnih skupinah. Lahko vam povem ali pa se pohvalim, da so 
naši prispevki zelo cenjeni in tudi upoštevani ali v celoti sprejeti. 
 
 
Zato menim, da si resnično vsi želimo občinskega redarja, čigar delo bo temeljilo na znanju, vzgoji 
in izobraževanju, ki bo imelo končni cilj poenoteno delovanje občinskega redarja neglede v 
katerem »okolju« bo deloval. 
 
Ker je Zakon o občinskem redarstvu mestnim občinam zapovedal ustanovitev mestnega redarstva 
občinam pa prepustil »odločitev« pričakujem, da se bo v drugi polovici tega leta povečalo, tako 
zanimanje, kot tudi potrebe po ustanavljanju teh služb. Takrat lahko pričakujemo, da bodo 
občinske uprave ali celo župani pričakovali od nas precejšnje angažiranje (v obliki nasvetov 
praktičnih prikazov ipd) 
 
Tudi pri pripravi Občinskih programov varnosti tam kjer jih bodo pripravljali ne bo zanemarljivo 
»naše mnenje«.  
 
V tem razvoju občinskega redarstva, pa nebi rad pozabil omeniti še nekaj, kar je mogoče v tem 
trenutku še vedno nekoliko v ozadju, bo pa s časom postajalo vedno bolj pomembno in 
nenazadnje tudi naše temeljno vodilo: KODEKS  občinskega redarja. Vse evropske norme se 



bodo morale podvreči temeljnim postulatom človekovih pravic in svoboščin, nekaj tega že vsebuje 
naš sprejeti kodeks:   
  KODEKS ETIKE OBČINSKEGA REDARSTVA     sprejet:  28. junija 2001 
 
Seveda se delo redarjev posameznikov nehote povezuje in ocenjuje v Javnosti, kot delo vseh 
občinskih redarjev nasploh. Tu bi rad opozoril na tisto javnost, ki je že v naprej kritična do vsake 
represije in jo v glavnem sestavljajo »kršitelji«, ti pa na podlagi izkušenj, ki so jih imeli z občinskimi 
redarji, so najbolj glasna javnost saj vse skupaj začinijo s »primeri«.  
 
In ne nazadnje je sedaj tudi priložnost, da se vsem s katerimi smo skupaj vsa ta leta sodelovali v 
tem projektu »Občinski redar« iskreno zahvalim za sodelovanje, razumevanje in pomoč. 
Še posebej pa bi rad izpostavil sodelovanje in vlogo Policije, ki nam je vseskozi nesebično 
pomagala, da smo s skupnimi močmi premagovali prenekatero težavo na terenu in da smo tako 
uspešno razvili sedaj že lahko rečem »Partnerski odnos«. Odnos, katerega bo naše Združenje še 
nadalje krepilo in z medsebojnim spoštovanjem nadgrajevalo. 
 
Na koncu, bi rad zaželel tej prvi generaciji občinskih redarjev uspešno delo, da bi bili resnično tisti 
prvi občinski redarji, ki boste postali vzgled in obenem gradili lik občinskega redarja v JAVNOSTI.      
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