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JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE SODNIKOV POROTNIKOV
Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih objavilo v Uradnem listu RS, št.
160/20 z dne, 6.11.2020, poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v
Ljubljani. Sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi občin (občinski sveti) ter interesne
organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank,
ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Sodnike porotnike na podlagi predloga predlagatelja
imenuje predsednik Višjega sodišča v Ljubljani v sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število
prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Občina Škofljica je upravičena do 5
sodnikov porotnikov, od tega 1 sodnik porotnik 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 ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let in so lahko ponovno imenovani. Sodniki porotniki
za mladoletnike so lahko imenovani izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo
izkušnje z vzgojo mladoletnikov.
Vse zainteresirane občanke in občane, ki bi kandidirali za sodnike porotnike pozivamo, da nam do četrtka,
10.12.2020, oddate oz. pošljete vlogo oz. kandidaturo z vsemi zahtevanimi prilogami (predpisan obrazec izjava kandidata za sodnika porotnika, kopijo potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 6 mesecev) na
naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s pripisom ''sodniki porotniki''. Obravnavalo se
bo le popolne kandidature. Predlog kandidatov za sodnike porotnike bo potrdil občinski svet. Interesne
organizacije (društva, združenja) pa lahko do 21.12.2020 predloge kandidatov tudi neposredno pošljejo na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.

OBČINSKA UPRAVA

Priloge:
- poziv v UL: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020016000035/p-o-z-i-v-su5542020-os-320920
- poziv občinam
- izjava kandidata
- tabela (sodniki porotniki po občinah)

