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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščerio
besedilo, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8110 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F in 21/12) izdajam
I

o imenovanju

C / J A

~~2'j03~~
I

(1502-05)

REPU8UK

~

P

T: 01 428 40 OO

Stevilka: 024-107/2012/8
Datum: 21.2.2013

8SJ

posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti spolov v Ministrstv~
za notranje zadeve z organoma v sestavi
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Martina STERGAR, policijska inšpektorica 1,
Oddelek za notranje preiskave, Služba
direktorja PU Ljubljana, Policija,
Jerneja POGOREVC, višja svetovalka III,
Služba za kadre, Urad za organizacijo in
kadre, MNZ,
mag. Pina STEPAN, podsekretarka, Sektor ~a
migracijsko politiko in zakonodajo, Direktorat'
za upravne notranje zadeve, migracijo in
naturalizacijo, MNZ,
Maja MAMLIC, višja svetovalka II, Služba za
narodnosti, MNZ,
Matejka VOZELJ ILlC, sekretarka, Sektor za
upravo in nadzor za področje državnega
tožilstva, Direktorat za državno tožilstvo, MNl,
Tanja ZAJC, podsekretarka, Sektor za
pritožbe zoper policijo, Direktorat za policijo il1
druge varnostne naloge, MNZ,
.
mag. Terezija POV~E PESRL, sekretarka,
Urad za logistiko, MNZ,
Vojka JESENKO, podsekretarka, Služba za:
varnostno načrtovanje, MNZ,
Alja JANČAR, inšpektorica II, Inšpektorat
Republike Slovenije za notranje zadeve,
Jana ~MIT, vodja referata. višja policijska
inšpektorica 1, Referat za preventivno
ravnanje, Center za varovanje in zaščito.
Uprava za policijske specialnosti, Policija,
Anita LESKOVEC, predstavnica za odnose z
javnostmi, višja policijska inšpektorica 1, PU
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Koper, Policija,
Marija POTOČNIK, kriminalistična
inšpektorica specialistka II, Oddelek za
splošno kriminaliteto,Sektor kriminalistične
policije, PU Murska Sobota, Policija,
Srečko VRBNJAK, kriminalistični inšpektor
specialist II, Oddelek za splošno
kriminaliteto,Sektor kriminalistične policije, PU
Murska Sobota, Policija,
Alojz SLADiČ, višji policijski inšpektor II,
Oddelek za javni red in mir, Sektor splošne
policije, Uprava uniformirane policije, Policija,
Manuela KUMAR, kriminalistka specialistka 1,
Oddelek za organizirano kriminaliteto, Sektor
kriminalistične policije, PU Nova Gorica,
Policija,
Anita KOS, policijska inšpektorica 1,Služba
direktorja PU Maribor, Policija,
Petra JARC, policijska inšpektorica III,
Oddelek za načrtovanje in analitiko, Sektor za
razvoj in sistemske naloge, Služba
generalnega direktorja policije, Policija.
Revizorka posvetovalnega telesa je mag. Tatjana
direktorja policije, višja policijska svetnica.

BOBNAR,

namestnica

generalnega

usklajevanje posameznih interesov s področja zagotavljanja enakih možnosti v NOE ter
koordiniranje dejavnosti" namenjenih izvajanju integracije načela enakosti sporov v
MNZ, Policiji in IRSNZ, '
sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov z vidika položaja žensk in
enakih možnosti ter dajanjU mnenj in predlogov za dodatno ureditev področja enakih
možnosti v okviru zakonodaje (predlogi za dopolnitve in spremembe zakonodaje),
posredovanje pobud za obravnavo vsebin, ki se nanašajo na zagotavljanje enakih
možnosti v organizacijskih enotah na sestankih posvetovalnega telesa, oz.
posredovanje pobud za obravnavo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
Službi za enake možnosti in evropsko koordinacijo,
obveščanje o problematiki zagotaVljanja enakih možnosti v posameznih organizacijskih
enotah,
posredovanje predlogov za izvedbo usposabljanja, oz. ozaveščanja zaposlenih MNZ na
področju integracije načela enakosti spolov,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi delovnih posvetov MNZ s področja enakih
možnosti,
priprava letnega poročila Kabinetu ministra o izvajanju integracije načela enakosti
spolov v MNZ.

Vodja, namestnica, revizorka ter člani posvetovalnega telesa opravljajo naloge v okviru rednega
delovnega časa,

Vodja posvetovalnega telesa pripravi ob vsakem izteku tekočega leta poročilo o d~lu
posvetovalnega telesa in ga posreduje Kabinetu ministra ter v skladu z Navodilom *a
evidentiranje dela projektnih in delovnih skupin (št. 024-8/2009/7 z dne 21. 4. 2009, št. 02~8/2009/9 z dne 6. 5. 2009 in št. 024-812009/12 z dne 1. 10. 2009) na elektronski naslqv:
projekti.mnz@gov.si. Nadalje redno obvešča Urad za organizacijo in kadre o vseh vsebins~ih
spremembah sklepa, morebitnih spremembah glede članstva in o zaključku nalog.
i
VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, prenehajo veljati: Sklep o imenovanju posvetovalnega telesa ~a
integracijo načela enakosti spolov v Ministrstvu za notranje zadeve z organoma v sestavi, iM.
024-9/2009/1 (1722-06) z dne 10. 2. 2009, in Sklep o spremembah in dopolnitvah sklep~ o
imenovanju posvetovalnega telesa za integracijo načela enakosti spolov v Ministrstvu iZa
notranje zadeve z organoma v sestavi, št. 024-9/2009/4 (502-27) z dne 4.6.2010.

Dr. Vink~nak
minister
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