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8. REDNA SEJA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ZREČE, 

dne 16.12.2015 
 

 
 

ZADEVA: GRADIVO ZA 20.2 TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA 
NASLOV: PREDLOGI ZA IMENOVANJE  

KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE 
PREDLAGATELJICA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

PRAVNA  
PODLAGA: 

23., 24. člen Statuta Občine Zreče 
44. člen Zakon o sodiščih 

NAMEN: Predlog za imenovanje 

GRADIVO 
PRIPRAVILA: 

 
Sandra Godec Mavhar 

POROČEVALKA: Sandra Godec Mavhar 

STALIŠČE 
PRISTOJNE 
KOMISIJE: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
7. redni seji, dne 7.12.2015 obravnavala predloge kandidatov ter 
sprejela sklep, da oba kandidata predlaga občinskemu svetu, ki 
naj ju predlaga pristojnemu sodišču za sodnici porotnici. 

PREDLOG  
SKLEPA: 

Komisija predlaga, da Občinski svet Občine Zreče, na podlagi 
2. odstavka 24. člena Statuta Občine Zreče, potrdi kandidata, 
ki sta predlagana za sodnika porotnika. 
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I. UVOD IN OBRAZLOŽITEV 
 
V skladu z 2. odstavkom 24. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) posreduje 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v obravnavo in sprejem predloge za 
imenovanje delovnih teles ustanovljenih na podlagi zakonov. 
 
S strani predsednika Okrožnega sodišča v Celju smo bili obveščeni in pozvani, da poteče 
mandat sedanjim sodnikom porotnikom Okrožnega sodišča v Celju.  
 
Zakon o sodiščih (ZS, Uradni list RS 19/1994 in nadaljnje spremembe) določa, da traja 
mandat sodnika porotnika traja pet let in je lahko ponovno imenovan.  
 
Skladno z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan 
Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno 
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. 
 
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin 
z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, 
ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, 
ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. 
 
Pravni subjekti so bili s strani Občine Zreče povabljeni, da predlagajo kandidate za sodnike 
porotnike. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejela 2 predloga za 
sodnike porotnike.  
 
V soglasju z županom je komisija obravnavala predloge kandidatov, ki jih posreduje 
Občinskemu svetu Občine Zreče v potrditev. Kandidati za imenovanje sodnikov porotnikov 
so: 
1. Emilijan Fijavž, …………………………………….. – predlagatelj Župan mag. Boris Podvršnik 
2. Marija Magda Drozg, ……………………………… – predlagatelj Svet KS Skomarje 
 
Kandidata sta podala pisno izjavo, da izpolnjujeta pogoje po Zakonu o sodiščih in sprejemata 
kandidaturo. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tako predlaga Občinskemu svetu 
Občine Zreče, naj potrdi oba kandidata kot primerna kandidata za sodnika porotnika, ki naj ju 
imenuje predsednik okrožnega sodišča v Celju. 
 
 
Pripravila:  
Sandra Godec Mavhar  

  
 Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, 
 DRAGO ŠEŠERKO 
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II. PREDLOG SKLEPA 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Ur. list RS, št. 87/12), je Občinski svet Občine 
Zreče na svoji ….. redni seji, dne ………….., sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
 

I. 
Občinski svet predlaga za sodnika porotnika naslednja kandidata: 
 

1. Emilijan Fijavž, …………………………………….., 
 

2. Marija Magda Drozg, ………………………………. 
 

II. 
Podatki z izjavami kandidatov se pošljejo na Okrožno sodišče v Celju. 

 
III. 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
Številka: 700-00011/2015-7 
Datum:  
 
 

OBČINA ZREČE 
mag. Boris PODVRŠNIK, 

ŽUPAN 
 
 
Poslano: 
1. Sklepi Občinskega sveta 
2. RS, Okrožno sodišče  v Celju, Urad predsednika, 

3000 CELJE, (priporočeno s povratnico) 
3. Zbirka dokumentarnega gradiva. 

http://www./

