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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, posredujem županu ter 

pristojnim službam svetniško pobudo: 

 

'Inkasantstvo' mestnega redarstva 

 

V medijih lahko zasledimo pritožbe občanov nad ekstenzivno kaznovalno politiko mestnega 

redarstva. Ljudje se pritožujejo nad inkasantstvom redarjev – izdajanje plačilnih lističev sredi noči v 

spalnih naseljih, preganjanje kolesarjev na odsekih, kjer kolesarske poti niso urejene oz. so slabo 

urejene, pošiljanje plačilnih nalogov za prehitro vožnjo za nazaj. Po nekaterih ocenah naj bi na ta 

način v mestno blagajno kapnilo okoli 3 mio evrov dodatnih sredstev.  

 

Podobne karakteristike obnašanja kot ljudje v zvezi z mestnim redarstvom zaznava na ravni policije 

tudi generalni direktor policije Janko Goršek: '"Naši policisti so še vedno prevečkrat tam, kjer je 

najlažje izreči kazen. Na posameznih segmentih je še vedno preveč inkasantsva, tega ne 

morem zanikati," Ob tem poudarja, da takšen način dela samo škodi ugledu policije, ta 

institucija pa se z izvajanjem zgolj represivnih ukrepov oddaljuje od ljudi. Prav zato Goršek 

prisega na zdravo kmečko pamet in od svojih podrejenih na terenu pričakuje toliko 

osnovnega znanja psihologije, da bo policist znal oceniti, kakšen ukrep naj izreče 

posameznemu kršitelju cestnoprometnih predpisov.' (Dnevnik, 24.5.2011) 

 
Pred nedavnim smo v Mestnem svetu obravnavali strateški dokument pod naslovom 'V skupnost 

usmerjeno mestno redarstvo', ki naj bi predstavljal osnovo za preoblikovanje mestnega redarstva v 

partnerja občanov pri zagotavljanju varnega in prijetnega bivanja v prestolnici. Z izvajanjem nalog 

redarstva na terenu se krepko oddaljujemo od strateških ciljev, zapisanih v tem dokumentu. 

 

Po zgledu policije dajemo v SDS pobudo, da se mestno redarstvo nemudoma preneha ukvarjati 

z 'inkasantstvom'. Globe naj predstavljajo zgolj skrajni ukrep pri večkratnih kršitvah ter 

prekrških na odsekih cest, ki predstavljajo največje tveganje za ljudi (vrtci, šole, nevarna 

križišča). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mestno redarstvo naj v sodelovanju s strokovnjaki za prometno varnost  ter 

Ljubljansko kolesarsko mrežo v naslednjem polletju pripravi natančen seznam 

nevarnejših odsekov ljubljanskega cestnega omrežja. Te točke naj se javno objavijo, 

redarstvo pa naj na teh odsekih zagotovi poostren nadzor. Drugje naj MR izvaja 

predvsem preventivno vlogo. 

 

S sredstvi, ki jih bo MOL zbrala na podlagi prestavitve pošiljanja plačilnih nalogov iz 

volilnega leta 2010 na leto 2011, naj se financira izgradnja sodobnega kolesarskega 

omrežja v Ljubljani.  
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