OBČINSKI SVET – KÖZSÉGI TANÁCS
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ, VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁG
Številka/ Iktatószám: 033-0003/2018-2/2019
Datum/Dátum: 11.11.2019
POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKOV JAVNOSTI V SENATIH ZA
REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE
Ministrstvo za notranje zadeve poziva občine v Republiki Sloveniji k podaji predlogov za
imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste. Predstavnik
javnosti bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine; občina
Dobrovnik lahko predlaga enega predstavnika javnosti.
Za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste lahko predlagate
polnoletnega državljana Republike Slovenije, ki:
1. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po
uradni dolžnosti,
2. ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po
uradni dolžnosti in
3. 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 drugi javni uslužbenec, zaposlen v
policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
- da aktivno obvlada slovenski jezik in
- da je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma 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.

Občina Dobrovnik poziva vse zainteresirane občane, da posredujejo svoje predloge za
imenovanje enega predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.
Predlog more vsebovati izpolnjen priložen obrazec - predlog in izjavo kandidata.
Izpolnjene obrazce lahko posredujete na naslov Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, s pripisom: »Predlogi za
predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste«, najkasneje do torka, 19.
novembra 2019, do 15.00 ure. Kot pravočasen se bo štel zgolj predlog, ki bo do izteka roka
prispel na naslov Občine Dobrovnik.

Predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Bojan Gavrič, l.r.
A RENDŐRELLENI PANASZTEVÉS RENDEZÉSI SZENÁTUSBAN VALÓ
NYILVÁNOSSÁG KÉPVISELŐK JAVASOLÁSI FELSZÓLÍTÁSA
Szlovénia Köztársaság Belügyminisztériuma felhívja az összes községet a rendőrelleni
panasztevés rendezési szenátusban való nyilvánosság képviselők javasolásához. A képviselőt
négy évre nevezik ki, újabb kinevezési lehetőséggel.
A községek a községben való polgárai száma alapján jelölnek meg egy kiszabott számú
jelöltet; Dobronak Község egy nyilvánossági képviselőt jelölhet.
A rendőrelleni panasztevés rendezési a szenátusban való nyilvánosság képviselők
javasolásához nagykorú szlovén állampolgárt jelölhetnek, mégpedig akit:
1. nem volt jogerősen elitélve szándékos bűncselekmény elkövetése gyanánt, amely
büntetőeljárást von maga után,
2. nincs aktív büntetőeljárásban szándékos bűncselekmény elkövetése gyanánt, amely
büntetőeljárást von maga után, és
3. nem volt elitélve jogerős bírósági határozattal kettő vagy több bántalmazási bűncselekmény
törvénysértést illetően, vagy három, vagy több súlyos közúti közlekedési bűncselekmény
elkövetése miatt, amely büntetőeljárást von maga után.
A nyilvánossági képviselőtől követelődik:
- nem köztisztviselő (rendőr, vagy egyéb köztisztviselői munka) vagy rendőri szakszervezet
képviseleti tisztviselő (szakszervezeti képviselő)
- aktívan beszéli a szlovén nyelvet,

- személyileg megfelel a vád ellenőrzési szenátusban való közreműködésre, a helyi
közösségben is becsületbeli polgárnak nyilvánul meg, és élefolyamán viselkedése, tettei
igazolják, hogy mint a szenátus tagja becsületesen és tudatosan végzi majd munkáját.
Dobronak Község felhívja az érdeklődő polgárait, hogy a rendőrellen panasztevés rendezési
való szenátusban tartozó nyilvánosság képviselők javaslataikat adják meg.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitöltött formanyomtatványt – a javaslatot és a jelölt
kijelentését.
A kitöltött formanyomtatványt küldje a Dobronak Község, Dobronak 297, 9223 Dobronak, a
Mandátumvizsgáló, választási és kinevezési bizottság címre, a következő felirattal:
»Rendőrelleni panasztevés rendezési a szenátusban való nyilvánosság képviselők
javasolásához«, legkésőbb 2019. november 19-ig, 15.00 óráig. Csak az időben beérkezett
javaslatok Dobronak Község címére számítanak érvényesnek.

A MANDÁTUMVIZSGÁLÓ,
VÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Bojan Gavrič, s. k.

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina@dobrovnik.si
zakladniški račun: 01100-0100015666, ID:SI72637706, Matična številka: 1332198

PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V
SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

Predlagatelj:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv, naslov predlagatelja)

Podpis predlagatelja:__________________
Predlagam naslednjega kandidata:
Ime in priimek___________________________ EMŠO:__________________
Datum rojstva:_________________________ Kraj rojstva: _______________
S stalnim prebivališčem____________________________________________
Tel. št.:_________________________________________________________
Izjava kandidata
Spodaj podpisani kandidat izjavljam:
- da se strinjam s predlagano kandidaturo;
- da sem polnoleten državljan Republike Slovenije;
- da nisem bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
- da nisem v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
- da nisem 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,
- da nisem javni uslužbenec policije (policist, ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v
policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
- da aktivno obvladam slovenski jezik.

Datum:______________________

Podpis kandidata:______________________

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik
tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina@dobrovnik.si
zakladniški račun: 01100-0100015666, ID:SI72637706, Matična številka: 1332198

PREDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V
SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE
A RENDŐRELLENI PANASZTEVÉS RENDEZÉSI SZENÁTUSBAN VALÓ
NYILVÁNOSSÁG KÉPVISELŐK JAVASOLÁSA

Predlagatelj/javasló:___________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
(ime in priimek oz. naziv, naslov predlagatelja/név és vezetéknév, a javasló lakcíme)
Podpis predlagatelja/a javasló
aláírása:__________________
Predlagam naslednjega kandidata/az alábbi jelöltet javaslom:
Ime in priimek/név és vezetéknév___________________________
EMŠO/JMBG:__________________
Datum rojstva/születési dátum:_________________________ Kraj rojstva/születési hely:
_______________
S stalnim prebivališčem/állandó
lakcím____________________________________________
Tel. št./tel. szám:_________________________________________________________
Izjava kandidata/a jelölt kijelentése
Spodaj podpisani kandidat izjavljam/aláírt jelölt kijelentem, hogy:
- da se strinjam s predlagano kandidaturo/egyetértek a jelöléssel;
- da sem polnoleten državljan Republike Slovenije/ nagykorú vagyok és szlovén
állampolgár;
- da nisem bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti/nem voltan jogerősen elitélve szándékos bűncselekmény elkövetése
gyanánt, amely büntetőeljárást von maga után;
- da nisem v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti/ nem vagyok aktív büntetőeljárásban szándékos bűncselekmény elkövetése
gyanánt, amely büntetőeljárást von maga után

-

-

-

da nisem 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, nem voltam elitélve jogerős bírósági határozattal
kettő vagy több bántalmazási bűncselekmény törvénysértést illetően, vagy három, vagy
több súlyos közúti közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt, amely büntetőeljárást
von maga után.
da nisem javni uslužbenec policije (policist, ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v
policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov
policistov,/nem vagyköztisztviselő (rendőr, vagy egyéb köztisztviselői munka) vagy
rendőri szakszervezet képviseleti tisztviselő (szakszervezeti képviselő)
da aktivno obvladam slovenski jezik/aktívan beszélem a szlovén nyelvet.

Datum/kelt:______________________

Podpis kandidata/a jelölt aláírása:______________________

