
Številka: Su 477/2020
Datum: 26.10.20

ŽUPANOM OBČIN
- AJDOVŠČINA
- BOVEC
- BRDA
- CERKNO
- IDRIJA
- KANAL
- KOBARID
- MIREN - KOSTANJEVICA
- NOVA GORICA
- RENČE - VOGRSKO
- TOLMIN
- VIPAVA
- ŠEMPETER - VRTOJBA

ZADEVA: PREDLAGANJE  KANDIDATOV  ZA  SODNIKE 
POROTNIKE

ZVEZA:

V skladu z določili 2. odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13, 17/15, 23/17, 22/18, 
16/19 - ZNP-1, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 80/20 - ZIUOOPE, 104/20) je bil 
v Uradnem listu RS št. 145/2020 z dne 18.9.2015 objavljen poziv za predlaganje kandidatov 
za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

V skladu z sklepom predsednike Vrhovnega sodišča RS, opr. št. Su 228/2015 z dne 31.8.2015, 
bo predsednica Višjega sodišča v Kopru imenovala 100 sodnikov porotnikov. Proporcionalni 
delež  sodnikov  porotnikov,  ki  odpade  na  posamezno  samoupravno  lokalno  skupnost  je 
razviden z priložene preglednice.

Poleg predstavniških organov občin so predlagatelji lahko tudi nekatere organizacije, ki so kot 
društva ali  združenja registrirana in  delujejo na območju okrožnega sodišča.  Vljudno vas 
naprošamo, da vse interesne organizacije na vašem območju opozorite na objavljen poziv in 
na njihovo pravico do predlaganja kandidatov.

Po določilih Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov.
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V kolikor do izteka roka ne bo vloženih 100 predlogov, bo predsednica Višjega sodišča v 
Kopru presodila ali bo potreben dodaten poziv predlagateljem za vložitev predlogov ali pa bo 
imenovala sodnike porotnike izmed oseb, ki so že doslej opravljale to funkcijo in soglašajo s 
ponovnim imenovanjem. 

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno upoštevati tudi določilo 4. odstavka 462. 
člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati določeno število sodnikov porotnikov za 
mladoletnike izmed profesorjev,  učiteljev,  vzgojiteljev in drugih oseb, ki  imajo izkušnje z 
vzgojo mladoletnikov.

Ob  kandidiranju  lahko  upoštevate  tudi  tiste  osebe,  ki  so  že  do  sedaj  opravljale  funkcijo 
sodnika porotnika in so jo pripravljene opravljati tudi v prihodnje.

Pisni predlogi kandidatov morajo obsegati najmanj naslednje podatke:
- ime in priimek,
- datum in kraj rojstva,
- državljanstvo, 
- stopnjo in smer izobrazbe, 
- poklic, 
- naslov bivanja
- telefonsko številko, na katero je kandidat dosegljiv
z  obvezno  izjavo,  da  izpolnjujejo  pogoje  iz  42.  člena  Zakona o  sodiščih  in  pristajajo  na 
kandidaturo.

Rok za  oddajo kandidatur  je  30  dni  od  objave  poziva  v Uradnem listu  RS (poziv  je  bil 
objavljen 16.10.2020).

Za vse morebitne  nadaljnje  informacije  se  lahko obrnete  na  urad predsednika  Okrožnega 
sodišča v Novi Gorici. 

S spoštovanjem, 

Goran Klavora
višji sodnik

predsednik Okrožnega sodišča
v Novi Gorici

PRILOGE:

• preglednica deležev sodnikov porotnikov po občinah
• obrazec izjave kandidata
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