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III.a 

 
OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 14.1.2021 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica predlaga naslednji kandidatki za sodnika porotnika 
na Okrožnem sodišču v Kranju:   

- Ireno Rems, kandidatko za sodnico porotnico,  
- Jeleno Horvat, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke.  

2. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let.  
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                      ŽUPAN  
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

Datum: 14.1.2021 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

PREDLOG KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE  
NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU 

 
1. Zakonska podlaga 
Zakon o sodiščih (Ur. list RS, št. 94/2007 – UPB4 s spremembami in dopolnitvami). 
 
2. Obrazložitev 
 
Za sodnika porotnika je 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, ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter 
aktivno obvlada slovenski jezik. Poleg predstavniških organov občin so predlagatelji lahko 
tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju.  
 
Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik višjega sodišča sodnike 
porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je 
predlagala kandidate, oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne 
organizacije. Podatke o številu prebivalstva v posamezni občini je sodišče črpalo iz podatkov 
Statističnega urada RS po stanju na dan 1.1.2020 in na tej podlagi izračunalo število sodnikov 
porotnikov za vsako občino. Na osnovi teh podatkov lahko Občina Radovljica predlaga 8 
sodnikov porotnikov, od tega 4 za mladoletniške postopke.  
 
Okrožno sodišče v Kranju je dne 9.10.2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 139 
objavilo prvi poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na 
območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Kranju. Poziv je bil dne 20. oktobra 2020 objavljen tudi na spletni strani 
Občine Radovljica, z rokom do 12. novembra 2020. Do navedenega dne sta prispela dva 
predloga, ki sta bila potrjena na zadnji seji občinskega sveta dne 16.12.2020.  
 
S strani Okrožnega sodišče je bil dne 1.12.2020 občini poslan dopis, da se rok za vložitev 
predlogov podaljšuje do 5.1.2021. Poziv je bil objavljen v Uradnem listu št. 180/2020 dne 
4.12.2020, zato je bil razpis ponovljen in objavljen na občinski spletni strani dne 17.12.2020 z 
rokom do 5.1.2021.   
 
Po zaključenem pozivu so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju KMVI) na svoji 2. korespondenčni seji od 11.1. do 12.1.2021 pregledali gradivo 
in glasovali. V navedenem roku sta prispeli 2 vlogi za sodnike porotnike.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Člani KMVI so sprejeli sklep, da za kandidatki za sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v 
Kranju za naslednje mandatno obdobje občinskemu svetu predlagajo:  

- Ireno Rems, kandidatko za sodnico porotnico. Predlagatelj LCG je podal naslednjo 
obrazložitev: kandidatka je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, ki je 
delala kot vzgojiteljica v dijaškem domu, nato je bila kot psihologinja šolska 
svetovalna delavka v osnovni šoli. Delo je nadaljevala kot psihologinja poklicna 
svetovalka na Zavodu za zaposlovanje in se ukvarjala s poklicno orientacijo mladih in 
kot svetovalka za poglobljeno svetovanje dolgotrajno brezposelnim in težje 
zaposljivim osebam. Aktivna je tudi v društvu Hospic;   

- Jeleno Horvat, kandidatko za sodnico porotnico za mladoletniške postopke. 
Predlagatelj Lista za šport in prostovoljstvo je podal naslednjo obrazložitev: ima 
izkušnje kot sodnica porotnica za mladoletniške postopke, sodeluje že od leta 2011. 
Ima bogate izkušnje s področja mladoletniških postopkov z različnih področij. Zelo 
dobro pozna vzgojno – izobraževalni sistem in zakonodajo, področje dela za otroke s 
posebnimi potrebami, čustveno in socialno ranljivo mladino ter področje 
mladoletniškega kriminala. Aktivna je tudi na raznih drugih področjih ter vključena v 
različne komisije in odbore.  

 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
Vse obrazložitve predlaganih kandidatk so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.  
 
3. Finančne posledice 
 
Predlaganje kandidatk za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju za proračun 
Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
 
Pripravila: 
Monika Sluga 
 
    Alenka Langus l.r. 

  Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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