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Številka:  Su 228/2020-2

Datum:    17. 8. 2020

NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

ZADEVA: Poziv za podajo predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov

                                         
Spoštovani!

Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih je Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu objavilo 

poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Slovenj 

Gradcu, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 110/2020 dne 14. 8. 

2020, katerega kopijo vam pošiljamo v prilogi.

Kandidate za sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi z območja občin 

z  območja  sodišča,  pri  katerem  bodo  sodniki  porotniki,  lahko  pa  tudi  interesne 

organizacije,  ki  so  kot  društva  ali  združenja  registrirana  in  delujejo  na  območju 

posamezne  občine,  razen  političnih  strank,  ki  neposredno  ne  morejo  predlagati 

kandidatov. 

Število  sodnikov  porotnikov  za  območje  posameznega  okrožnega  sodišča  določi 

predsednik  Vrhovnega  sodišča  Republike  Slovenije.  Sodnike  porotnike  izmed 

predlaganih  kandidatov  imenuje  predsednik  višjega  sodišča.  V skladu  z  Aktom  o 

določitvi  števila  sodnikov  porotnikov  na  okrožnih  sodiščih  v  Republiki  Sloveniji 

(Uradni list RS št. 83/94 in naslednji) bo predsednik Višjega sodišča v Mariboru za 

območje Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu imenoval 80 sodnikov porotnikov. 

V skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih (v nadaljevanju ZS) se 
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sodniki  porotniki  imenujejo v sorazmerju  s  številom prebivalcev posamične občine 

glede na število vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu oziroma 

v sorazmerju s številom članov, ki imajo interesne organizacije na istem območju.

Podatki  o  številu  prebivalcev  v  posamični  občini  so  podatki  Statističnega  urada 

Republike Slovenije za leto 2020.  Na tej podlagi je izračunano tudi število porotnikov, 

na posamezno občino. V kolikor do izteka roka posamezna občina ne bo predlagala 

najmanj toliko kandidatov, kot je predvidenih mest sodnikov porotnikov sorazmernost 

kandidatov  za  sodnike  porotnike  med  posameznimi  občinami  ne  bo  mogla  biti  

zagotovljena.

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,  in  ki  je  zdravstveno  in  osebnostno  primeren  za  udeležbo  pri 

izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen ZS).

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno obvezno upoštevati 4. odstavek 462. 

člena  Zakona  o  kazenskem postopku (v  nadaljevanju  ZKP)  in  predlagati  določeno 

število sodnikov porotnikov za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev 

in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo. 

Pisni predlogi za kandidate morajo obsegati :

1. priimek in ime kandidata

2. datum in kraj rojstva

3. bivališče

4. telefonska številka doma in v službi

5. potrdilo o nekaznovanosti ali pisno soglasje kandidata, da podatke iz kazenske 

evidence lahko pridobi Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

6. za kandidate za sodnike porotnike za mladoletnike pa navedba o izpolnjevanju 

pogojev iz 4. odstavka 462. člena ZKP;

7. izjava kandidata, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih ter 

8. izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na direktorico sodišča go. Polono Čas na tel. 

št.: 88-46-800 ali GSM: 031-833-252.

                       

                                                                                Predsednik sodišča:

Simon DOŠEN
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Priloge:

- kopija poziva

- pregled števila porotnikov po občinah 
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