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POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV KANDIDATOV ZA SODNIKE 
POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU  

 
 

V Uradnem listu RS, št. 180/2020 z dne 4.12.2020 je bil objavljen poziv Okrožnega 
sodišča v Kranju (št. Su 652/2020 Os-3390/20), v katerem v skladu z določili drugega 
in petega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4 s 
spremembami in dopolnitvami) predsednica Okrožnega sodišča v Kranju predstavniške 
organe občin Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka 
in Tržič, poziva, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča 
v Kranju.  
 
Na podlagi 41. člena in naslednjih Zakona o sodiščih (Uradni list RS 94/2007-UPB, s 
spr. in dop., v nadaljevanju ZS) pri izvajanju sodne oblasti sodelujejo tudi državljani kot 
sodniki porotniki pri okrožnih sodiščih. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so 
lahko ponovno imenovani. 

 
Sodnike porotnike bo imenoval predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Občina Tržič 
predlaga kandidate za 6 sodnikov porotnikov, od tega so 3 sodniki porotniki za 
mladoletnike.  
 
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. Skladno z določbo 4. odst. 462. člena 
Zakona o kazenskem postopku se sodniki porotniki za senate za mladoletnike volijo 
izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo 
mladoletnikov (specialni pedagogi, defektologi, socialni delavci, psihologi, idr.) 
 
Kandidat za sodnika porotnika mora v postopku imenovanja predložiti izjavo z 
naslednjimi podatki: 
–ime in priimek, 
–prejšnje osebno ime, 
–datum, kraj in občina rojstva, 
–EMŠO, 
–stalno/začasno prebivališče, 
–šolska izobrazba oz. poklic, 
–mesto zaposlitve, 
–davčna številka,  
–številka transakcijskega računa, 
–telefonsko številko doma, na delovnem mestu in GSM in  
–obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena ZS in da pristaja na kandidaturo. 
 
Prav tako je k predlogu za imenovanje potrebno predložiti kopijo potrdila o 
državljanstvu za kandidata in mnenje predlagatelja glede zdravstvene zmožnosti.   

http://www.trzic.si/


 
 
 
Na podlagi navedenega vas pozivamo, da podate predloge kandidatov za sodnike 
porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju. Predlog kandidata za sodnika porotnika na 
Okrožnem sodišču v Kranju mora biti podan v pisni obliki, na priloženem obrazcu 
IZJAVA KANDIDATA/KANDIDATKE ZA SODNIKA/CO POROTNIKA/CO, v katerem je 
potrebno podati naslednje podatke:  
–ime in priimek, 
–prejšnje osebno ime, 
–datum, kraj in občina rojstva, 
–stalno/začasno prebivališče, 
–šolska izobrazba oz. poklic, 
–mesto zaposlitve, 
-GSM   
– izjavo, da izpolnjujete pogoje iz 42. člena ZS in da pristajate na kandidaturo (izjava je 
navedena v obrazcu). 
 
Prav tako je k predlogu potrebno priložiti kopijo potrdila o državljanstvu in mnenje 
predlagatelja glede zdravstvene zmožnosti.   
 
Ostale podatke iz obrazca IZJAVA KANDIDATA/KANDIDATKE ZA SODNIKA/CO 
POROTNIKA/CO (obrazec je v prilogi) bodo morali kandidati predložili naknadno, po 
sprejemu odločitve, da se predlagajo za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 
Kranju. 
 
Na podlagi navedenega vas pozivamo, da posredujete predloge kandidatov za  
sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju na naslov:  
 

OBČINA TRŽIČ 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Trg svobode 18 
4290 TRŽIČ, 

 
v zaprti ovojnici, s pripisom »POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA 
SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM SODIŠČU V KRANJU – ne odpiraj«, 
najkasneje do 17.12.2020.  
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo! 
 
 
                Andraž Žitnik l.r. 

Predsednik Komisije za mandatna 
  vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- obrazec IZJAVA KANDIDATA/KANDIDATKE ZA SODNIKA/CO POROTNIKA/CO 
 

Objaviti: 
- na spletni strani Občine Tržič 

 
Vložiti: 

- v zadevo                                                                




