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ZADEVA: POZIV LOKALNIM SKUPNOSTIM ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV
JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE
Ministrstvo za notranje zadeve poziva vse občine k podaji predlogov za imenovanje
predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 107/2006-UPB2 in 22/10) v 28. členu določa, da se vsak
posameznik, ki meni, da so bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja pri izvajanju
policijskih pooblastil povezanih z nalogami iz 3. člena zakona kršene njegove pravice in
svoboščine, lahko pritoži na Ministrstvo za notranje zadeve ali policijo. Vsako pritožbo mora
najprej obravnavati in preveriti vsa dejstva v zvezi z njo, vodja organizacijske enote policije, v
kateri dela policist, na katerega se pritožba nanaša. Z ugotovitvami seznani pritožnika, ki se
v primeru strinjanja z ugotovitvami vodje organizacijske enote policije lahko odloči, da je s
tem postopek reševanja pritožbe zaključen. V primeru, da se pritožnik ne strinja z
ugotovitvami vodje organizacijske enote policije, kakor tudi v primerih, ko iz pritožbe izhaja
sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora vodja
organizacijske enote policije celoten spis takoj odstopiti ministrstvu za notranje zadeve, ki
vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe.
Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer:
– pooblaščenec ministra
– dva predstavnika javnosti.
Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom delavcev policije na
regionalni ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave
imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve.
Naša občina lahko glede na število prebivalcev predlaga enega predstavnika, na podlagi
naslednjih kriterijev:
– polnoletni državljan RS,
– da ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– da 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,
– ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali
funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
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–
–

aktivno obvlada slovenski jezik,
je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v
lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega
dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanje 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.
Pred potekom dobe so predstavniki javnosti, ki so člani senata, lahko razrešeni z liste članov
senata na lastno željo, na obrazloženo zahtevo predlagatelja in s sklepom ministra, če se
član senata neupravičeno ne udeleži dveh zaporednih sej senata.
Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina v
višini zneska dnevnice za službeno potovanje v trajanju nad 12 ur, ki velja za delavce in
funkcionarje v državnih organih RS. Na podlagi zahtevka pripada članom senata za prihod
na sejo povračilo prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom oziroma povračilo
kilometrine v višini, ki je določena za primer povračila prevoza na in z dela. Na podlagi
zahtevka delodajalca se članu senata povrne znesek plače, ki ga je prejel za čas, ko je
sodeloval na seji senata.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb posredujte najkasneje do 04.01.2012 do 12. 00 ure na naslov: Občina Vrhnika,
Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne
zadeve, Tržaška cesta 1, Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom : »Ne odpiraj – kandidat
za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste«. Predlogu za
imenovanje kandidata morata biti poleg ostalih podatkov in podpisa kandidata, da se s
kandidaturo strinja, podpis odgovorne osebe politične stranke in žig, priloženi še dve
izjavi in sicer:
- pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti in
- pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
S spoštovanjem.
Predsednik komisije
Richard Beuermann l.r.
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PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH
ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Ime in priimek________________________EMŠO________________________________
Datum rojstva_____________________ rojen v kraju ______________________________
s stalnim prebivališčem______________________________________________________
(kraj, ulica, hišna številka)
št. mobilnega telefona: _________________
telefon v službi:_________________
IZJAVLJAM, DA SE STRINJAM S KANDIDATURO

Datum: ……………………………….
……………………………………......
(podpis kandidata)

1. Predlagatelj: …………………………………………………………………….
Odgovorna oseba: ………………………………….
(ime in priimek)
Žig
………………………………….
(podpis)
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