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Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 popr.), 

Pravilnika o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, 54/13) in 17. člena 

Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 

62/16) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 9. redni seji, dne 5. 12. 2019 

sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

o predlaganju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v senatih za reševanje  

pritožb zoper policiste 

 

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga za predstavnika Občine Miren-

Kostanjevica v senatih za reševanje pritožb zoper policiste 

___________________________________________________.  

 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 1002-0015/2019- 

Datum: 5. 12. 2015 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 
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O B R AZ L O Ž I T E V  
 

1. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM SKLEPA: 

- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – 

popr., 10/17, 46/19 – odl. US in 47/19, v nadaljnjem besedilu ZNPPol), 

- 17. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16). 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi ZNPPol dne 25. 10. 2019 poslalo Poziv lokalnim 

skupnostim za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo 

policistov. Predstavnika javnosti na predlog lokalne skupnosti z območja posamezne 

policijske uprave na podlagi 145. člena ZNPPol imenuje in razrešuje minister za notranje 

zadeve za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.. 

 

Občina Miren-Kostanjevica ima na podlagi števila prebivalcev pravico predlagati enega 

predstavnika. Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izvedla 

javni poziv za posredovanje predlogov kandidatur za predstavnika javnosti v senatih za 

reševanje pritožb zoper delo policistov. Poziv je bil dne 12. 11. 2019 objavljen na spletni 

strani Občine. 

 

Za predstavnika javnosti je lahko imenovan polnoletni državljan Republike Slovenije, ki: 
-        ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja 
po uradni dolžnosti; 
-        ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po 
uradni dolžnosti in 
-        ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali 
več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane 
kazenske točke. 
 
Za predstavnika javnosti naj bi bila predlagana oseba, ki na strokovnem področju ali v 
lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje stroke ali soobčanov ter je na podlagi njegovega 
dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo 
kot član senata opravljala pošteno in vestno. 
 
Pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po obravnavi zadeve 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. V skladu z navedenim se Občinskemu svetu 

Občine Miren-Kostanjevica predlaga, da potrdi predlog za predstavnika Občine Miren-

Kostanjevica v senatih za reševanje pritožb zoper policiste in sprejme predlagani sklep. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o predlaganju predstavnika 

Občine Miren-Kostanjevica v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. 

 

Pripravila: 

Karmen Budin, Pravna služba 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 


