Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Številka: 014-1/2016-2
Datum: 26.2.2016
OBČINSKI SVET OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V
SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŢB ZOPER POLICISTE
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pravna podlaga: Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Ur. l. RS št. 15/2013), Pravilnik o
reševanju pritoţbe zoper delo policistov (Ur. l. RS št. 54/2013), Statut občine Hrpelje-Kozina
(Ur. l. RS, št. 51/2015), 98. člen Poslovnika občinskega sveta (Ur.l. RS št. 98/2015)
Obrazloţitev:
Ministrstvo za notranje zadeve je na občino naslovilo poziv za predlaganje predstavnikov
javnosti v senatih za reševanje pritoţb zoper policiste. Občina Hrpelje – Kozina lahko
predlaga enega predstavnika. Dosedanji član senata je bil Robert Grk iz Ocizle (sklep OS št.
014-3/2011-2, z dne 22.12.2011). Predstavniki bodo imenovani za dobo štirih let z moţnostjo
ponovnega imenovanja.
V pozivu Ministrstva (priloga) so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati predlagani
predstavnik (2. stran poziva- točke 1 do 6).
Predlog imenovanja, ki se ga posreduje Komisiji za mandatna vprašanja volitve in
imenovanje mora vsebovati: najmanj navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo
predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, naslov, poklic in delovne izkušnje)
ter privolitev kandidata. (98. Člen Poslovnika).
Rok za predloţitev predloga komisiji je najkasneje 3 dni pred sejo.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja preveri, kateri izmed predlaganih
kandidatov izpolnjuje pogoje ter oblikuje mnenje oz. predlog sklepa za sprejem na občinskem
svetu.
Priloga:
- Poziv Ministrstva z dne 24.2.2016
- predlog sklepa
Predsednik komisije
Denis Čermelj

Številka: 014-1/2016-2
Datum: 17.3.2016
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015) je Občinski
svet Občine Hrpelje - Kozina na svoji 11. Redni redni seji, dne 17.3.2016 sprejel naslednji

S K L E P
1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina kot predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritoţb zoper policiste imenuje:____________________ _, stanujoč______________.
Predstavnik javnosti je imenovan za dobo štirih let z moţnostjo ponovnega imenovanja.
2.
Ta sklep velja takoj.

ŢUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
Sklep se dostavi:
- imenovanemu(i):__________
- Ministrstvu za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
- občinski upravi-predlagatelju in direktorju
Vloţiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

