
 

 

POVPRAŠEVANJE- 

Udeležba občinskih redarjev na demonstracijah 

 

VPRAŠANJE OBČINE: 

 

»Prosili bi za vaše mnenje, sugestije in izkušnje, ki jih imate v zvezi z 

demonstracijami v vaših občinah in delom občinskih redarjev pred, med in po 

demonstracijah. V kakšni obliki delovanja so bili, če so bili, vključeni občinski redarji 

pri vas oz. so imeli na ali ob območju poteka demonstracij kakšne naloge.« 
 

ODGOVORI MEDOBČINSKIH REDARSTEV: 

BOVEC 

Zakon o občinskem redarstvu ne daje pooblastil za delo ob demonstracijah. Takšna je tudi 

razlaga člena v ZJRM. 

 

VELENJE 

Redarji nimajo ustrezne opreme, niti niso primerno usposobljeni. Poleg tega je 

njihovo poslanstvo vzdrževanje javnega reda, ne pa vzpostavljanje, ko je ta kršen. 

Redarji tako niso pristojni, niti usposobljeni za ukrepanje. Menijo, da že sama 

prisotnost uniformirane osebe lahko iritira udeležence shoda in pride do kršitve že 

samo zaradi pojava redarja, zaradi česar redarjem naročajo, da se tovrstnih 

demonstracij izogibajo. Menijo, da bo morali tako ravnati povsod.  

JESENICE 

Na Jesenicah občinsko redarstvo sodeluje na skupnih sestankih s policijo, kjer se 

skuša izdelati čimbolj verodostojno varnostno oceno, ki je podlaga za nadaljnje 

ukrepe vseh državnih občinskih služb. To seveda zajema opis stanja na lokacijah, kjer 

se predvidevajo zbiranja večjega števila ljudi, zlasti z vidika dostopnosti nevarnih 

predmetov, ki bi služili poškodovanju udeleženecev ter zaradi varovanja javne 

infrastrukture in urbane opreme. Praviloma vzdrževalci javnih površin in cest 

začasno odstranijo opisane predmete in opremo.  

Pred začetkom protestov občinski redarji obvestijo lastnike vozil ter ostalih 
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premičnih stvari, da le-te zaradi možnosti poškodovanja ostranijo z mest, kjer so 

predvidena gibanja protestnikov.   

V času protestov občinskih redarjev ni na ožjem območju, saj oprema, 

usposobljenost in pooblastila občinskih redarjev niso primerna za izvajanje nalog na 

javnih zbiranjih in vzpostavljanju javnega reda in miru. Morebitno posredovanje 

občinskih redarjev bi bilo povezano izključno z urejanjem prometa in pomoči 

udeležencem prometa in občanov pri vzpostavitvi obvozov ali prehodov, ki služijo 

izogibanju območju protestov.  

 
MARIBOR 

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Maribor, se po posvetovanju s Policijo in 

vodstvom MO Maribor, aktivno niso vključevali v demonstracije oz. zborovanja. 

Ugotovili so, da so bili s samim pojavom na ulicah deležni agresije in nasilja. Sicer 

noben od redarjev ni bil fizično napaden, se pa je to izkazovalo na naslednji način: 

Ko je redar nadziral promet, so mu hupali, nekateri nanj vpili in očitno je bilo, da je 

njihovo ravnanje to namenjeno njemu (redarju); V vozila redarstva so neznanci 

metali jabolka ipd. predmete, nato so se razbežali. Iz navedenega redarji niso bili v 

bližini protestov, saj so jih tako zaščitili. 
 

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  

 

 


