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OBČINSKI SVET
OBČINE RADLJE OB DRAVI
ZADEVA:

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA
REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER DELO POLICISTOV

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

GRADIVO PRIPRAVIL:

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi

POROČEVALEC:

Robert Potnik, predsednik Komisije
vprašanja volitve in imenovanja

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje za
predstavnika v senatih za reševanje pritožb zoper delo
policistov __________________________________________.

PRAVNA PODLAGA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
145. in 148. člen Zakon o nalogah in pooblastilih policije
Uradni list RS, št. 15/2013, 23/2015 - popr., 10/2017,
46/2019 - odl. US, 47/2019), O 16. člen Statuta Občine
Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017, 11/2019)

za mandatna

OBRAZLOŽITEV:
Ministrstvo za notranje zadeve je pozvalo občine v Republiki Sloveniji, da podajo svoje
predloge za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
delo policistov skladno z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije.
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17,
46/19 – odl. US in 47/19) ureja postopek reševanja pritožb zoper delo policistov,
podrobneje pa ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov
(Uradni list RS, št. 54/13). Pritožba pomeni nestrinjanje z dejanjem ali opustitvijo dejanja
policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin. Pomiritveni postopek poteka v policijski enoti, v kateri naj bi bile
kršene pritožnikove pravice ali temeljne svoboščine. Če le ta ni uspešno končan, se
pritožba obravnava na senatu na ministrstvu.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani in sicer:
pooblaščenec ministra, ki je vodja senata ter
dva predstavnika javnosti kot člana senata.

Občine predlagajo število svojih predstavnikov glede na število prebivalcev občine.
Glede na to, da Občina Radlje ob Dravi spada v skupino občin s številom prebivalcev
do 20.000, lahko predlaga 1 predstavnika javnosti.
Predstavnike javnosti na predlog občin z območja posamezne policijske uprave
imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed prispelih predlogov
kandidatov oblikuje predlog za imenovanje, ki bo članom Občinskega sveta Občine
Radlje ob Dravi posredovan po seji KVIAZ-a.
Pripravila:
Maja KOŠIR, višja svetovalka
Pregledala:
Marjana ŠVAJGER, direktorica OU

mag. Alan BUKOVNIK
ŽUPAN

Priloga:

dopis MNZ

predlog kandidatov (posredovan po seji KVIAZ-a).

