
 
PREDLOG- SEPTEMBER 2009 

 
 
 
Na podlagi tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 26. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja ministrica za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj 
 
 

P R A V I L N I K 
o dopolnitvi pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih 

redarjev 
 
 
                                                                     1. člen 
 
V Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list 
RS, št. 103/07) se v tretjem odstavku 8. člena doda drugi stavek, ki se glasi: 
»Osnovna barva kombinacije je bordo rdeča, temno modre pa je lahko največ dvajset 
odstotkov.« 
 
 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 
                                                                     2. člen 
 
Občine morajo uskladiti uniforme občinskih redarjev s tem pravilnikom najpozneje v treh 
letih po njegovi uveljavitvi. 
 
                                                                    3. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007 – 10/2009 
Ljubljana, dne 23. septembra 2009    
 
EVA  2009-1536-0020 
 

mag. Zlata Ploštajner 
                         MINISTRICA 
 



ČLEN, KI SE DOPOLNJUJE: 
 

8. člen 
(barve uniform občinskih redarjev) 

 
(1) Hlače, kolesarske hlače do kolen, dolge zaščitne hlače, dežne hlače, hlačno krilo, 
kravata, delovna kapa, kapa s ščitnikom, prevleka za kapo s ščitnikom in klobuček so temno 
modre barve. 
 
(2) Srajca, srajca s kratkimi rokavi, svečani suknjič, vetrni jopič, bluzon, jopica, polo majica in 
šal so bordo rdeče barve. 
 
(3) Zimski jopič (bunda), jopič za motorista in dežni plašč s kapuco so kombinirano temno 
modre in bordo rdeče barve. 
 
(4) Čevlji, športni čevlji, nogavice, pas, torbica, usnjene rokavice, zaščitne rokavice, delovni 
pas, usnjen ovitek so v črni barvi, kolesarska in motoristična čelada sta bele barve. 
 
(5) Položajne oznake in drugi všitki v posameznih delih uniforme so modre, rdeče in rumene 
barve. 
 
(6) Za opravljanje določenih nalog redar nosi delovni kombinezon v bordo rdeči barvi, 
delovne rokavice in odsevni brezrokavnik v zeleno-rumeni barvi. 
 
(7) Barvo uniforme in oznake, predpisane s tem pravilnikom, lahko uporabljajo le občinski 
redarji. 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Določba 8. člena ureja barve delov enotne uniforme občinskih redarjev, in sicer v vseh 
odstavkih in za vse dele tako, da ni dvoma, kakšne barve so, le v tretjem odstavku je 
nedoločno določeno, da so: zimski jopič (bunda), jopič za motorista in dežni plašč s kapuco 
»kombinirano temno modre in bordo rdeče barve«. Posledica nedoločnosti te določbe so ti 
deli uniforme mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana, za katere je pristojna inšpekcija 
Ministrstva za notranje zadeve ugotovila, da se zaradi prevladujoče temno modre barve ne 
razlikujejo od delov uniforme policistov v meri, da bi jih bilo mogoče brez težav prepoznati kot 
uniforme občinskih redarjev. Zato je z dopolnitvijo določeno, da je osnovna barva  navedenih 
delov enotne uniforme občinskih redarjev bordo rdeča, temno modre pa je lahko največ 20 
odstotkov. S pravilnikom ne želimo povzročiti nesorazmerno velikih stroškov občinam, ki so 
uporabile drugačno razmerje barv v uniformah občinskih redarjev. Zato je določen 
sorazmerno dolg, trileten rok uskladitve uniform, ker je pričakovati, da bo neskladnim delom 
uniform v tem času potekel rok uporabe. 
 


