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Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov  

pri Okrožnem sodišču v Mariboru 
 
 
Okrožno sodišče v Mariboru, je v Uradnem listu RS, št. 65/2015 z dne 11. 9. 2015, objavilo 
poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru. 
Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) 
predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo 
na območju občine. Po določbi 1. odst. 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 
s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZS), politične stranke neposredno ne morejo 
predlagati kandidatov.  
 
 
Število sodnikov porotnikov za območje posameznega Okrožnega sodišča določi predsednik 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, pri čemer se število sodnikov v občini določi v 
sorazmerju s številom prebivalcev posamične občine glede na število vseh občin in njihovih 
prebivalcev na območju Okrožnega sodišča. Glede na navedeno je predsednik Višjega sodišča 
v Mariboru, za območje Okrožnega sodišča v Mariboru, imenoval 80 sodnikov porotnikov. Za 
območje Občine Poljčane bo imenovan 1 sodnik porotnik. Sodnike porotnike na podlagi 
posredovanih predlogov kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča. 
 
 
V skladu z 42. členom ZS je za sodnike porotnike lahko imenovan državljan RS, 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. 
  
 
S predmetnim pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike 
porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:  
 

Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, 

najpozneje do 11. 11. 2015. 
 
V kolikor želite, da se predlagani kandidat sodišču posreduje kot kandidat občinskega sveta, 
pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje v 
funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov: 



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

imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, vključno do 9. 10. 2015. 
 
Obrazec predloga in izjavo kandidata za sodnika porotnika najdete na uradni spletni strani 
občine (www.poljcane.si) oziroma dvignete v tajništvu Občine Poljčane v času uradnih ur. 
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