Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: Uradno/2019
Nova Gorica, 13. novembra 2019
VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN IN
PREDSTAVNIKOM POLITIČNIH STRANK
OZ. LIST KANDIDATOV
ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE – PREDLOGI KANDIDATUR
Spoštovani,
pozivamo vas k predlaganju predlogov kandidatur za
1. Predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste
Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je z dopisom z dne 25. 10. 2019
pozvalo lokalne skupnosti za predlaganje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper policiste.
Predstavnike javnosti, ki sodelujejo pri reševanju pritožb nad delom policistov na regionalni
ravni, na predlog lokalnih skupnosti z območja posamezne policijske uprave, organizacij
strokovne javnosti, nevladnih in humanitarnih organizacij imenuje in razrešuje minister za
notranje zadeve, in sicer za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Lokalne skupnosti predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev, Mestna
občina Nova Gorica lahko predlaga 2 predstavnika.
Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki:
- ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
- ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali
več 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 in
- 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 obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo
svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno.

2. Imenovanje nadomestnega člana komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja
Zaradi nepreklicnega odstopa članice komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja je
potrebno imenovati nadomestnega člana omenjene komisije.
3. Imenovanje nadomestnega člana komisije za mednarodne odnose
Zaradi nepreklicnega odstopa članice komisije za mednarodne odnose je potrebno imenovati
nadomestnega člana omenjene komisije.

Skladno z 72. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica mora biti
predlog kandidature sestavljen v pisni obliki in mora vsebovati:
• navedbo predlagatelja kandidature (svetnik ali svetniška skupina);
• navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša kandidatura;
• osebne podatke kandidata (ime in priimek, datum rojstva, kraj rojstva, kraj stalnega
bivališča);
• podatke o strokovni izobrazbi kandidata;
• pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki/če so pogoj za izvolitev oziroma
imenovanje;
• vnaprejšnjo pisno privolitev kandidata k izvolitvi oziroma imenovanju;
• podpis predlagatelja.
Predlagamo, da predlogu kandidature priložite življenjepis kandidata ter dokazila o njegovih
izkušnjah, opravljenih usposabljanjih in izobraževanjih.
Kandidaturi pod tč. 1 je potrebno priložiti tudi izjavo, ki je priložena temu pozivu.
Naprošamo vas, da vaše predloge kandidatur vložite v glavni pisarni Mestne občine
Nova Gorica, pisarna 36/I ali jih posredujete na elektronski naslov
mestna.obcina@nova-gorica.si, in sicer najkasneje do 22. novembra 2019.
Predloge kandidatur, ki bodo prispeli po izteku roka za vložitev kandidatur ter predloge
kandidatur, ki ne vsebujejo vseh elementov, določenih v tem pozivu, bo Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zavrgla in o tem obvestila predlagatelja.
S spoštovanjem,
Maja Erjavec
PREDSEDNICA

Prilogi:
- poziv ministrstva z dne 25. 10. 2019
- izjava k podaji kandidature za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste

