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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta. 

 



Zgodovinski razvoj redarstva v Ljubljani 

• 1898 – Organizacijski statut in 
ustanovitev Mestne policijske straže 
Ljubljanske 

• 1914-1945 – mestni stražniki v 
državno policijo 

• 1945-1950 – ustanovitev krajevnih 
odborov in uvedba pomožne 
narodne milice 

• 1963 – 1980 nova opredelitev 
pristojnosti občin in menjava 
statutov – prenos pristojnosti iz 
države 

 



1980 – Zakon o notranjih zadevah  

- uvede novost in razširitev pristojnosti občin na področju varnosti 

- v Ljubljani zaposlijo prvega komunalnega redarja, ki skrbi za 
komunalno urejenost okolja, krajev in naselij 

- ob naraščajočem prometu se pojavi potreba po nadzoru nad 
parkiranimi vozili  

1991- 2006 – Zakon o lokalni samoupravi (1993)  

- uvede izvirne naloge občin tudi na področju  

- organiziranja in samostojnega upravljanja komunalnih – redarskih 
služb 

- različni interesi glede na problematiko občin (plakatiranje, mirujoči 
promet, komunalno nadzorstvo, odpadki…) 

 



Mestna občina Ljubljana ustanovi Mestno 

redarstvo 

• 1.10.1992 

• 13 zaposlenih občinskih redarjev 

• Zeleno sive uniforme in baretke 

• Službena izkaznica 

• Sedež in prostori MR na Povšetovi 
ulici v Ljubljani 

 

Naloge: 

•  Nadzor mirujočega prometa 

•  Komunalno nadzorstvo 

•  Opozarjanje 

 



Mestno redarstvo danes (od 2007 dalje) 

• Samostojni oddelek v MU MOL 

• Posodobitev delovne uniforme in 
osebne opreme 

• Sodelovanje s: PU Ljubljana, Policijska 
akademija, SPVCP MOL, AVP, ČS, 
Zbornica za zasebno varovanje, 
Reševalna postaja, oddelki MOL, 
kolegi iz Slovenije in tujine 

• Tehnična in organizacijska 
posodobitev 

• Razširitev pristojnosti (cestni promet, 
javna varnost, ZZŽiv,  

     odloki MOL) 



Pomembni akti in protokoli za uspešno  

delovanje MR 

 OPV – Občinski program varnosti 
(2008) 

 Letni načrt dela in poročila o delu MR 
za posamezno leto in ocena tveganja 
s PU Ljubljana 

 Protokol o sodelovanju MR in PU 
Ljubljana (2009) 

 ostali dogovori in protokoli (npr. JP 
Snaga, LPT, Reševalna postaja – 
uporaba defibrilataorjev) 

 



Oprema MR 

Tehnična oprema:  

• Službena kolesa; 

• Osebna vozila z vgrajenimi 
samodejnimi merilnimi napravami za 
merjenje hitrosti znamke ROBOT, 
Multaradar C; 

• Motorna kolesa -  maxi scotter; 

• Označena službena osebna vozila; 

• Radijske zveze sistema TETRA; 

• Prenosni terminali za obravnavo 
prekrškov znamke Radix 

 



Službena kolesa – I. DEL 

• 2008 – Pilotni projekt 
nakupa štirih koles z 
opremo 

Izkaže se  smotrnost nakupa 
koles. Mestni redarji se 
približajo občanom, v strogem 
mestnem jedru se poveča 
odzivnost – hitrejši dostop. 

 



Službena kolesa – II. DEL 

• 2009 - Nakup šestih koles z opremo - za 
dopolnitev potreb MR  

 

 



Službena kolesa – III. DEL 

2009 - MOL v skladu s 
protokolom kupi še 20 
koles za potrebe dela 
policijskih postaj PU 
Ljubljana (delo v 
skupnih mešanih, 
kolesarskih patruljah) 
 





Službena kolesa 

• Leta 2011…nakup 5 koles z 
opremo………..4.986,00€ 

• Leta 2012…nakup 10 koles z 
opremo….………....9.108,00€ 

 

Skupaj 30 koles…..…..27.886€ 

 

 

 

• Leta 2008…nakup 4 koles 
z opremo………..4.080,60€ 

• Leta 2009…nakup 6 koles 
z opremo………..5.051,53€ 

• Leta 2010…nakup 5 koles 
z opremo…….….4.659,96€ 



Oprema redarja kolesarja 

• Oprema je določena s 
Pravilnikom o enotni 
uniformi, označbah in 
službeni izkaznici občinskih 
redarjev (Uradni list RS, št. 
103/07, 64/2010) 

• Na podlagi pravilnika je bila 
sprejeta tehnična 
specifikacija o opremi  - 
zajema tudi redarja 
kolesarja 



Oprema redarja kolesarja 

Zaščitna oprema 

• čelada 

• očala 

• rokavice 

• čevlji 

 

 

Tehnična oprema 

• Kolo 

• Svetilka 

• Torba 

• Set za zakrpanje zračnice 

 



Splošne ugotovitve - ZA 

• Ni bilo poškodb zaradi 
uporabe kolesa 

• Zaposleni vzdržujejo fizično 
kondicijo 

• Zaposleni izkazujejo željo da 
bi delo opravljali na kolesu 

• Ni stroškov za gorivo 

• Manjši stroški vzdrževanja 



Splošne ugotovitve - PROTI 

• Večje tveganje za poškodbe 

• Omejeno območje 
delovanja na širši center 
mesta 



Opravljanje službe s kolesi MR MOL 

Prioriteta dela Mestnih redarjev  

• zagotavljanje prometne varnosti na 
pločnikih in kolesarskih stezah, 
intervencijskih poteh 

• zagotavljanje prometne varnosti v 
območjih za pešce 

• zagotavljanje prometne varnosti na 
rekreacijskih poteh 

• skrb za javno varnost 

S kolesom smo odzivnejši kot z 
avtomobilom ali peš. 



SUDMR – V skupnost usmerjeno delo 

Mestnega redarstva 

SUDMR izvedbeno predstavlja 
vpetost MR MOL v lokalno 
skupnost, ki za seboj potegne 
spoznavanje ljudi, samoiniciativnost 
ter pro-aktivnost v reševanju težav.   

 

S kolesi smo občanom in 
obiskovalcem bližje in je interakcija 
lažja. 



Ob skrbi za varnost občanov, 

skrbimo tudi za čistejše okolje. 



HVALA ZA  

POZORNOST! 


