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Na podlagi 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 – ZSPDSLS-

A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20), 58. 

člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/17) in 

javnega poziva za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem 

sodišču v Kranju št. Su 652/2020 z dne 8.10.2020, Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

 

 

JAVNI POZIV  

ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE NA OKROŽNEM 

SODIŠČU V KRANJU 

 

 

Okrožno sodišče v Kranju je v Uradnem listu RS, št. 139/20 z dne 9.10.2020 

objavilo 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. 

 

V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih lahko kandidate za 

sodnike porotnike okrožnih sodišč predlagajo 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 tem 

območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. 

Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča sodnike 

porotnike posameznega sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je 

predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo 

interesne organizacije. 

 

Občina Bohinj lahko glede na poziv Okrožnega sodišča v Kranju predlaga dva (2) 

kandidata za sodnika porotnika, od tega enega (1) za mladoletniške prestopke.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4686
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4178
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0624
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1205
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0944
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0613
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1952


 

Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo 462. 

člena Zakona o kazenskem postopku, da predlagajo sodnika porotnika za 

mladoletniške prestopke izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, 

ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.  

 

Pisni predlogi za kandidate za sodnike porotnike naj obsegajo vsaj naslednje 

podatke: 

- priimek in ime, 
- prejšnje osebno ime, 

- datum, kraj in občina rojstva, 
- EMŠO, 

- stalno/začasno prebivališče, 
- šolsko izobrazbo oziroma poklic, 
- davčna številka in številka transakcijskega računa, 

- mesto zaposlitve, 
- telefonsko številko doma in na delovnem mestu ter GSM in, 

- obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena1 Zakona o sodiščih in da 
pristaja na kandidaturo. 

 

Javnemu pozivu je priložen vzorec izjave kandidata za sodnika porotnika in v 

skladu z navodili Okrožnega sodišča predlagamo, da ga uporabite v postopku 

predlaganja, saj bo z enotno izjavo dosežena večja preglednost podatkov. V 

skladu s 46. členom Zakona o sodiščih je treba k izjavi posameznega kandidata 

predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za imenovanje sodnika porotnika po 

42. členu Zakona o sodiščih. Tako je od dokazil potrebno obvezno predložiti 

kopijo potrdila o državljanstvu kandidata, medtem ko bo sodišče podatke o 

predkaznovanosti preverilo po uradni dolžnosti, zdravniškega spričevala kot 

dokazila o zdravstveni primernosti kandidata pa sodišče ne zahteva, saj ocenjuje, 

da je dovolj izjava kandidata oziroma mnenje predlagatelja o kandidatu.  

 

S tem pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za 

sodnike porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata posredujete 

na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, 

najpozneje do 23.11.2020. 

 

V kolikor želite, da se predlagani kandidat Sodišču posreduje kot kandidat 

Občinskega sveta Občine Bohinj, pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem 

predlaganega kandidata za imenovanje na funkcijo sodnika porotnika pošljite na 

naslov: 

                                                           
1 42. člen Zakona o sodiščih: »Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan 

Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za 

kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno 

primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.  



Občina Bohinj, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, vključno do 

30.10.2020. 

 

Predlagane kandidate bo na redni seji potrdil Občinski svet Občine Bohinj in 

predlog posredoval Okrožnemu sodišču v Kranju. 

 

Vse dodatne informacije in pojasnile lahko dobite pri ge. Zupin Muzik, tel. 04 27 

11 346 (Urad predsednice Okrožnega sodišča v Kranju). 

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju. 

 

  

PREDSEDNICA 

Komisije za mandatna vprašanja, 

Volitve in imenovanja 

TANJA ERLAH, l.r. 

 

 

 

 

Priloga:  

- izjava kandidata za sodnika porotnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IZJAVA  

KANDIDATA/KANDIDATKE ZA SODNIKA/CO POROTNIKA/CO 

 

Priimek in ime:   __________________________________ 

 

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:  _____________________________ 

 

Datum, mesec in leto rojstva:        __________________________________ 

 

Kraj rojstva:         __________________________________ 

 

Občina rojstva:         __________________________________ 

 

EMŠO:          __________________________________ 

 

Stalno/začasno prebivališče:      __________________________________ 

 

Šolska izobrazba oz. poklic:  __________________________________ 

 

Davčna številka:       __________________________________ 

 

Številka transakcijskega računa: ___________________________________ 

 

Zaposlen/a pri:     __________________________________ 

 

Telefon doma:      __________________________________ 

 

Telefon v službi:      ___________________________________

  

 

GSM:     ____________________________________ 

 

Predlog za:    

 sodnika porotnika 

 sodnika porotnika za mladoletniške prestopke 
(ustrezno obkroži) 

 

Po 42. členu Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan 

Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen 

za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in 

osebno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada 

slovenski jezik. 

Podpisani izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in 

da soglašam s kandidaturo. 



 

Izjavljam tudi, da dovoljujem Okrožnemu sodišču v Kranju, da za namen 

postopka imenovanja sodnika porotnika pridobi podatke, da nisem bil-a 

pravnomočno obsojen-a, iz uradnih evidenc (podatki iz kazenske evidence).  

 

Prilagam potrdilo o državljanstvu in mnenje predlagatelja glede zdravstvene 

možnosti. 

 

 

Datum:          Podpis: 

 

 

 

Priloga: 

- kopija potrdila o državljanstvu 
- mnenje predlagatelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


