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Številka: 0322-12/2020-7
Šempeter pri Gorici, 1. december 2020
Zadeva: Ponovni poziv k posredovanju predloga kandidature za sodnike porotnike pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici
Iz okrožnega sodišča v Novi Gorici so nas obvestili, da je bil v Uradnem listu RS št. 173, stran
2457, dne 27. 11. 2020 objavljen dodaten poziv za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike. Predloge je potrebno oddati najkasneje do 15. 1.2021.
Predlagatelji so skladno z Zakonom o sodiščih lahko 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 območju okrožnega sodišča, razen političnih
strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Občini Šempeter-Vrtojba pripadajo še
štiri (4) mesta.
Pogoji za imenovanje sodnika porotnika (42. člen Zakona o sodiščih):
• biti državljan Republike Slovenije
• dopolnjena starost trideset let
• ne biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
• zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti
• aktivno znanje slovenskega jezika.
Mandat sodnikov porotnikov traja pet (5) let in so lahko ponovno imenovani.
Pisni predlogi morajo vsebovati 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
in obvezno izjavo (priloga 1), da izpolnjujejo pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in pristajajo
na kandidaturo.
Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno upoštevati tudi določilo 4. odstavka 642.
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.
Naprošamo vas, da predlog kandidature posredujete komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja, vključno s podpisano izjavo kandidata (v prilogi), po pošti na naslov: Občina
Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za komisijo za

Gradivo za 21. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 17. 12. 2020

Stran 2 od 5

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« ali po e-pošti na: info@sempeter-vrtojba.si, da
bo dostavljeno do 14. 12. 2020.

Na podlagi prejetih predlogov bo občina v okviru KMVVI in nato občinskega sveta izdelala
predlog kandidatur za sodišče, ki ga bo sodišče upoštevalo kot predlog občine.
Obenem se pa društva in združenja obvešča o možnosti, da lahko predloge vložijo
neposredno pri sodišču, pri tem pa o kandidatih navedejo vse potrebne podatke oziroma
predložijo izpolnjen obrazec.
KMVVI bo prejete predloge obravnavala na dopisni seji komisije dne 15. 12. 2020.

Predsednica komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Monika Gorjan Zavadlav

Priloge:
- Priloga 1 (Izjava)
- Priloga 2 (dopis sodišča)
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PRILOGA 1
V postopku predlaganja kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, za
katerega poziv je bil 16.10.2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 145/2020 (stran 2204), podajam
naslednjo

I Z JAVO
Podpisani(a) (prosimo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami)
ime in priimek
datum in kraj rojstva
naslov bivališča (ulica in hišna številka)
kraj in poštna številka
smer in stopnja izobrazbe
poklic
tel. številka

(na katero je kandidat(ka)

dosegljiv(a))

izjavljam,
1. da pristajam na kandidaturo za sodnika/sodnico porotnika(co) pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici;
2. da izpolnjujem pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih:
- sem dopolnil(a) 30 let,
- nisem bil(a) pravnomočno obsojen(a) za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
- sem zdravstveno in osebnostno primeren(na) za sodnika porotnika;
- aktivno obvladam slovenski jezik.
Hkrati dovoljujem, da Okrožno sodišče v Novi Gorici za namen postopka imenovanja sodnikov
porotnikov (Su 477/2020), podatke o državljanstvu in nekaznovanosti pridobi iz uradnih evidenc.

V(Na)______________________________, dne _________________________________

__________________________________
(podpis)

PRILOGA 2

Sent: Monday, November 30, 2020 3:04 PM
To: Občina Šempeter-Vrtojba <Info@sempeter-vrtojba.si>
Subject: Pisanje v zadevi Su 477/2020 - Objava v Uradnem listu 27. 11. 2020 št. 173, - dodaten poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Spoštovani,
obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 173, stran 2457, dne 27. 11.2020 objavljen dodaten poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Predloge je potrebno oddati najkasneje do 15. 1.2021.
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI

