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OBČINSKIM SVETOM

MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA IN
OBČIN: APAČE, BELTINCI, CANKOVA, ČRENŠOVCI, DOBROVNIK – DOBRONAK, GORNJA 
RADGONA, GORNJI PETROVCI, GRAD, HODOŠ – HODOS, KOBILJE, KRIŽEVCI, KUZMA, 
LENDAVA – LENDVA, LJUTOMER, MORAVSKE TOPLICE, ODRANCI, PUCONCI, RADENCI, 
RAZKRIŽJE,  ROGAŠOVCI,  SVETI  JURIJ  OB  ŠČAVNICI,  ŠALOVCI,  TIŠINA,  TURNIŠČE, 
VELIKA POLANA IN VERŽEJ

ZADEVA: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski 
Soboti

Spoštovani,

v skladu z 41. členom Zakona o sodiščih - ZS (Uradni list RS št. 19/94, s spremembami in 
dopolnitvami) državljani sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki porotniki.

Obveščamo vas, da bo v Uradnem listu, ki izide   dne 14. 8. 2020  , v skladu z 2. odstavkom 
46. člena ZS Okrožno sodišče v Murski  Soboti  objavilo poziv predlagateljem za vložitev 
predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov. 

V skladu s sklepom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št.  Su 228/2015 z dne 24. 6. 
2015, je za območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti določenih 80 sodnikov porotnikov, 
kar pomeni, da pričakujemo vsaj toliko predlogov možnih kandidatov. Sodnike porotnike bo 
izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik Višjega sodišča v Mariboru.

Razen predstavniških organov občin z območja sodišča so lahko predlagatelji kandidatov  tudi 
interesne organizacije,  ki  so kot  društva ali  združenja registrirana in  delujejo na območju 
Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Zato vas vljudno prosimo, da predstavnike interesnih 
organizacij  opozorite  na  objavljeni  poziv  v  Uradnem  listu  in  na  njihovo  pravico  do 
prijavljanja  kandidatov,  in  jim  posredujete  podrobnejše  podatke  iz  tega  dopisa,  še  zlasti 
podatke o sorazmernem številu sodnikov porotnikov.

Po  določbi  1.  odstavka  45.  člena  ZS  politične  stranke  neposredno  ne  morejo  predlagati 
kandidatov.
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V zvezi s kandidiranjem bi vas radi opozorili na 2. odstavek 45. člena ZS, ki predsednika 
višjega sodišča zavezuje, da imenuje sodnike porotnike v sorazmerju s številom prebivalcev 
občine,  glede na število  prebivalcev vseh občin na območju Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti  oz.  v  sorazmerju  s  številom članov,  ki  jih  imajo  interesne  organizacije  na  istem 
območju.  Podatke  o  številu  prebivalcev  v  posamezni  občini  smo  povzeli  iz  podatkov 
Statističnega urada Republike Slovenije po stanju na dan 1. 1. 2020 in na tej podlagi tudi 
izračunali  število  sodnikov porotnikov posamezne občine,  kot  je  to  razvidno iz  priložene 
tabele. Pričakujemo, da boste posredovali vsaj toliko predlogov kandidatov z vašega območja, 
kot je razvidno iz tabele števila sodnikov porotnikov za posamezno občino.

Pri  oblikovanju  predlogov  kandidatov  je  potrebno  obvezno  upoštevati  tudi  določilo  4. 
odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, s spremembami 
in dopolnitvami) in predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za senate za 
mladoletnike izmed profesorjev,  učiteljev,  vzgojiteljev in drugih oseb, ki  imajo izkušnje z 
vzgojo mladoletnikov. V priloženi tabeli je navedeno, koliko takih sodnikov porotnikov bo 
imenovano izmed skupnega števila porotnikov, ki bodo imenovani izmed občanov posamezne 
občine.

V smislu 3. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih, po katerem bo predsednik višjega sodišča 
imenoval tudi potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo madžarski jezik, 
prosim,  da  občine,  na  območju  katerih  živi  avtohtona  madžarska  narodna  skupnost, 
predlagajo tudi ustrezno število sodnikov porotnikov, ki obvladajo madžarski jezik.

Če do izteka roka - do vključno 13. 10. 2020 (to je 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu) 
ne bo vloženih najmanj takšno število predlogov, kot je število mest sodnikov porotnikov 
Okrožnega sodišča v Murski  Soboti,  to  je  80,  bo predsednik  Višjega sodišča v Mariboru 
sprejel odločitev v smislu določbe 5. odstavka 46. člena ZS, ali bo potreben dodatni poziv 
predlagateljem za vložitev predlogov, ali pa bo imenoval sodnike porotnike izmed oseb, ki so 
že doslej opravljale to dolžnost in soglašajo s ponovnim imenovanjem. V tem primeru ne bo 
dolžan upoštevati določbe o sorazmernem številu kandidatov posamezne občine.

Ker gre za relativno veliko število kandidatov, lahko ob kandidiranju upoštevate tudi tiste 
osebe,  ki  so  doslej  že  opravljale  to  dolžnost.  Glede  ponovno  predlaganih  kandidatov  bo 
predsednik višjega sodišča pred imenovanjem takih kandidatov za sodnike porotnike pridobil 
mnenje predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti o njihovem dosedanjem opravljanju 
funkcije sodnika porotnika. 

Ob tem nam dovolite, da vas opozorimo, da Okrožno sodišče v Murski Soboti brez udeležbe 
sodnikov  porotnikov  ne  more  celovito  opravljati  funkcije  sojenja  na  kazenskopravnem 
področju.  Vse  občinske  svete  vljudno  prosimo,  da  upoštevate  ta  dopis  in  poziv,  ki  bo 
objavljen  v  Uradnem  listu  RS  ter  pravočasno  predlagate  vsaj  toliko  kandidatov,  kot  je 
navedeno v tabeli, katero prilagamo k  dopisu.

Popolne predloge pošljite izključno v fizični obliki na naslov:

OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Slomškova ulica 21
9000 Murska Sobota
s pripisom „ Su 558/2020 - sodniki porotniki“
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K predlogom morajo biti priložena dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, ki 
jih določa zakon. V ta namen je k predlogu potrebno priložiti izjave kandidatov (vzorec izjave 
je  priložen  temu dopisu).  Kandidati  v  izjavah  izpolnijo  vse  rubrike  in  podajo  izjavo,  da 
izpolnjujejo vse pogoje iz 42. člena ZS (to je: da so državljani R Slovenije, da so dopolnili 30 
let starosti, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da so zdravstveno ter osebnostno primerni za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti 
ter aktivno obvladajo slovenski jezik) in da soglašajo s kandidaturo ter da dovoljujejo sodišču, 
da pridobi iz uradnih evidenc podatek, da niso bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Ker gre pri postopku imenovanja sodnikov porotnikov za obsežno delo vas prosimo, da ste 
pozorni na to, da bodo kandidature popolne v zgoraj navedenem smislu in da vključite v vaš 
pisni predlog le kandidate, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje.

Za  vse  morebitne  nadaljnje  informacije  se  lahko  obrnete  na  Martino  Recek,  direktorico 
Okrožnega  sodišča  v  Murski  Soboti,  na  tel.  št.  02  535  29  02  ali  pošljete  vprašanje  na 
elektronski naslov : urad.ozms@sodisce.si.

Lep pozdrav,

           Branko Palatin
                                               predsednik Okrožnega sodišča v Murski Soboti

PRILOGE:

• tabela
• vzorec izjave in
• besedilo poziva, ki bo objavljeno v Uradnem listu RS

V vednost:
• predsedniku Višjega  sodišča  v  Mariboru,  g.  Miroslavu Pliberšku,  višjemu sodniku 

svétniku
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