Na podlagi 19. in člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12,
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji ____________sprejel

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica predlaga imenovanje ANTONA KOSMAČINA za
predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 220-1/2019
Nova Gorica,

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Številka: 220-1/2019-5
Nova Gorica, 18. decembra 2019
OBRAZLOŽITEV
Ministrstvo za notranje zadeve je Mestno občino Nova Gorica z dopisom z dne 25. 10.
2019 pozvalo, da predlaga predstavnike 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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji, ki je bila 18. 12. 2019,
obravnavala navedeno zadevo in sklenila predlagati imenovanje kandidata, kot izhaja iz
predloga sklepa.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica se predlaga, da sklep sprejme.

PRIPRAVIL:
Miran Ljucovič, podsekretar za področje MS

Maja Erjavec
PREDSEDNICA

