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Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Občinskemu svetu 
 

ZADEVA:      PODAJA PREDLOGA ZA KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI  
V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE 
 

Občina Sodražica je dne 28. 10. 2019 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za 
notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), prejela poziv za predlaganje predstavnikov 
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov (v nadaljevanju: senati).  

Reševanje pritožb zoper delo policistov se na MNZ izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije 
člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot 
člana senata. Predstavnike javnosti na predlog lokalnih skupnosti imenuje in razrešuje 
minister za notranje zadeve. 

Občina Sodražica lahko glede na število prebivalcev predlaga ministru v imenovanje 
enega predstavnika javnosti. 

Za predstavnika javnosti v senatih je lahko imenovan 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, 
- 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 se pričakuje: 
- da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni uslužbenec, zaposlen v 

policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,  
- da aktivno obvlada slovenski jezik in 
- da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih oz. 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 opravljal pošteno in vestno. 
 

Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja. Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji 
senata sejnina, prav tako se jim povrnejo prevozni stroški. 

Skladno s 58. členom Poslovnika Občinskega sveta poda predlog za imenovanje 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
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