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ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM 
 
POZIV – PREDSTAVNIK JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER DELO  
     POLICISTOV 
 
 
Ministrstvo za notranje zadeve je vse občine v Republiki Slovenije z dopisom,  ki smo ga na 
Občinsko upravo Občine Mokronog-Trebelno prejeli dne 28.10.2019, pozvalo, »da podajo 
predloge za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper 
delo policistov v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije.«  
 
V tej zvezi vas pozivamo, da v kolikor to želite, da na Občinsko upravo podate predloge za 
imenovanje predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. 
Predstavnike javnosti na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja posamezne 
policijske uprave na podlagi 145. člena ZNPPol imenuje in razrešuje minister za notranje 
zadeve. Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine. Naša 
občina je uvrščena v ključ: do 20.000 prebivalcev – 1 predstavnik javnosti.  
 
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 se pričakuje, da ni javni uslužbenec policije (policist ali drug javni 
uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih 
sindikatov policistov. Prav tako se pričakuje, da aktivno obvlada slovenski jezik in je 
osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov oz. 
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 opravljal pošteno in vestno.  
Predstavnik javnosti bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Pred potekom dobe, za katero bo imenovan, se ga lahko na podlagi petega odstavka 145. 
člena ZNPPol razreši, če sam tako zahteva; če ne izpolnjuje več naštetih pogojev; če se ne 
udeležuje obveznih oblik usposabljanja; ali se neupravičeno ne udeleži dveh sej senata v 
enem letu ali nevestno opravlja delo.  
 
 



 
Pisni predlogi kandidatov morajo biti na obrazcu IZJAVA in morajo vsebovati vse 
zahtevane podatke. 
 
Rok za posredovanje predlogov kandidatov je: 15.11.2019. Predloge posredujte na naslov 
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na predpisanem obrazcu – 
IZJAVA, in sicer na e-naslov: obcina@mokronog-trebelno.si .  
 
Občinski svet Občine Mokronog-Trebelno bo predlagal 1 kandidata za predstavnika 
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov. 
 
 

 

                  Predsednik Komisije za mandatna  

                   vprašanja, volitve in imenovanja 

          mag. Franc GLUŠIČ  
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