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OBČINSKI SVET  
OBČINE BRDA  
 
ZADEVA: IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE BRDA V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB  
                 ZOPER DELO POLICISTOV   
 
Občina Brda je prejela poziv Ministrstva za notranje zadeve za predlaganje predstavnika 
javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov, ki jih sestavljajo trije člani, in 
sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata per dva predstavnika javnosti kot člana senata. 
Predstavnike javnosti na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja posamezne 
policijske uprave imenuje in razrešuje minister za notranje zadeve. Občine predlagajo število 
predstavnikov glede na število prebivalcev (po ključu: do 20.000 prebivalcev 1 predstavnik). 
Glede na navedeno lahko Občina Brda predlaga enega (1) predstavnika.  
 
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;  

• 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; 

• aktivno obvlada Slovenski jezik  

• je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb zoper delo 
policistov oziroma na strokovnem področju ali v lokalnem okolju uživa ugled in 
zaupanje stroke ali so-občanov, 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.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Brda je dne 4. 11. 2019 
pozvala vso zainteresirano javnost, da posredujejo predloge kandidatur za predstavnika 
Občine Brda  v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predlog za predstavnika Občine 
Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov posredovala naknadno.  
 
Pripravila:              Župan  
Direktorica občinske uprave       Franc Mužič  
Anita Manfreda  
 



OBČINA BRDA  
OBČINSKI SVET  
 
 
 
 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017 in 
16/2018 ) je Občinski svet Občine Brda na ___ redni seji, dne ___________, sprejel naslednji 

 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 
Občinski svet Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov imenuje 
__________________________________________________, za obdobje štirih let.  
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj.  
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      Župan  
 Franc Mužič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


