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Na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/2013, 23/2015 

popr.), Pravilnika o reševanju pritožb zoper delo policistov (uradni list RS, 54/2013) in 17. 

člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB) je Občinski svet 

Občine Miren-Kostanjevica na svoji 16. redni seji, dne 10.3. 2016 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: 030-2/2016-3 

Datum: 10.3.2016 

 

 

        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. 15/2013, 23/2015 popr.), 

- Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov (uradni list RS, 54/2013) 

- 17. čl. Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/2014, 93/14). 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni 

list RS, št. 15/2013, 23/2015 popr.) ter Pravilnika o reševanju pritožb zoper delo policistov 

(Uradni list RS, št. 54/2013) objavilo dne 24.2.2016 poziv lokalnim skupnostim za 

predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. 

Predlaganega predstavnika na predlog lokalne skupnosti z območja posamezne policijske 

uprave imenuje in razrešuje ministrica za notranje zadeve. 

Občina Miren-Kostanjevica ima na podlagi števila prebivalcev, možnost predlagati enega 

predstavnika v senat na regionalni ravni, zato je dne 1.3.2016 pozvala vse krajevne 

skupnosti, da podajo predloge za predstavnika v senatu za reševanje pritožb zoper policiste. 

Poziv je bil dne 1.3.2016 objavljen tudi na spletni strani Občine.  

Poleg novih predstavnikov javnosti se lahko predlaga tudi dosedanjega člana senata. 

Predstavnik javnosti bo imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Predloge za predstavnika je sprejemala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

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: 

Tjaša Klavora, direktorica občinske uprave 

 

         ŽUPAN 

               Mauricij Humar 


