




Številka: Su 652/2020
Datum: 8. 10. 2020

Mestni svet Mestne občine Kranj

Občinski sveti občin:
Bled, 
Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, 
Gorenja vas – Pojane, 
Gorje, 
Jesenice, 
Jezersko, 
Kranjska Gora, 
Naklo, 
Preddvor,
Radovljica, 
Šenčur, 
Škofja Loka, 
Tržič, 
Železniki, 
Žiri, 
Žirovnica

ZADEVA: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču 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.

Petletno obdobje obstoječim porotnikom se izteka v mesecu marcu 2021, zato vas obveščamo, 
da bo na podlagi 46. člena ZS predvidoma 9. 10. 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem iz 45. 
člena ZS na območju Okrožnega sodišča v Kranju, da predlagajo kandidate za 90 sodnikov 
porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju. 

Sodnike  porotnike  bo  imenoval  predsednik  Višjega  sodišča  v  Ljubljani.  Število  sodnikov 
porotnikov je določeno s sklepom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Su 228/2015 z 
15. 10. 2015. Po drugem odstavku 45. člena ZS imenuje predsednik višjega sodišča sodnike 
porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je 
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predlagala  kandidate,  oziroma  v   sorazmerju  s  številom  članov,  ki  jih  imajo  interesne 
organizacije.  Število  sodnikov  porotnikov  na  vsako  občino  smo  izračunali  na  podlagi 
podatkov  Statističnega  urada  RS  po  stanju  na  dan  1.  1.  2020. Preglednico  s  številom 
porotnikov na občino prilagamo in je del  tega poziva.  Pričakujemo vsaj  toliko predlogov 
možnih kandidatov, kot je število sodnikov porotnikov po posamezni občini. 

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 (42. člen ZS). 

Kandidate za sodnike porotnike lahko predlagajo predstavniški organi za območja občin z 
območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki 
so kot društva ali  združenja registrirana in tudi dejansko delujejo na območju posamezne 
občine, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov (45. člen ZS). 
Prosimo vas, da interesne organizacije na vašem območju seznanite s pozivom v Uradnem 
listu RS in na njihovo pravico do predlaganja, in jim po potrebi posredujete podatke iz tega 
dopisa,  ki  niso  objavljeni  v  Uradnem listu.  Gre  zlasti  za  podatke  o  sorazmernem številu 
sodnikov  porotnikov,  katere  bo  predsednik  Višjega  sodišča  v  Ljubljani  imenoval  izmed 
občanov vaše občine. Prosimo, da jih seznanite tudi s priloženo izjavo.

Pri tem opozarjamo na določilo četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku, 
da morajo predlagatelji predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za senate 
za  mladoletnike  izmed  profesorjev,  učiteljev,  vzgojiteljev  in  drugih  oseb  (specialnih 
pedagogov, defektologov,  socialnih delavcev, psihologov,  idr.),  ki  imajo izkušnje z vzgojo 
mladoletnikov. V priloženi preglednici je navedeno tudi, koliko takih sodnikov porotnikov bo 
imenovano izmed skupnega števila porotnikov, ki bodo imenovani iz posamezne občine.

Če  do  izteka  roka  ne  bomo  prejeli  najmanj  toliko  predlogov  za  imenovanje  sodnikov 
porotnikov, kot je določenih mest za Okrožno sodišče v Kranju, bo moral predsednik Višjega 
sodišča v Ljubljani na podlagi petega odstavka 46. člena ZS presoditi, ali bo potreben dodaten 
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 
verjetno ne bo mogoče zagotoviti sorazmernosti kandidatov po občinah.

Pisni predlogi za kandidate za sodnike porotnike naj obsegajo vsaj naslednje podatke:

– 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

V prilogi  pošiljamo  vzorec  izjave  kandidata  za  sodnika  porotnika  in  predlagamo,  da  jo 
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uporabite  v postopku predlaganja,  ker bomo z enotno izjavo dosegli  večjo preglednost  in 
točnost podatkov. Po določilu tretjega odstavka 46. člena ZS je treba k izjavi posameznega 
kandidata priložiti  tudi  dokazila,  da kandidat  izpolnjuje pogoje za imenovanje za sodnika 
porotnika – od dokazil je potrebno obvezno priložiti kopijo potrdila o državljanstvu kandidata, 
podatke o predkaznovanosti bomo preverili po uradni dolžnosti, zdravniškega spričevala kot 
dokazila  o  zdravstveni  primernosti  kandidata  ne  zahtevamo,  saj  ocenjujemo,  da  je  dovolj 
izjava kandidata oz. mnenje predlagatelja o kandidatu.

Rok za vložitev predlogov je 45 dni od objave poziva v Uradnem listu RS.

Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrožnega sodišča v Kranju na tel. št. 
04 27 11 346 (ga. Zupin Muzik).

S spoštovanjem,

Predsednica sodišča
Janja Roblek

okrožna sodnica svetnica

PRILOGE:

• preglednica o številu sodnikov porotnikov
• izjava kandidata za sodnika porotnika

Vročiti:
– naslovnikom po el. pošti
– Su spis – tu
– Urad predsednika Višjega sodišča z dopisom in pozivom
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Število porotnikov po občinah

Stran 1

Delež
Bled 7.868 3,81% 3 1
Bohinj 5.145 2,49% 2 1
Cerklje na Gorenjskem 7.769 3,76% 3 1
Gorenja vas – Poljane 7.557 3,66% 3 1
Gorje 2.738 1,33% 1 1
Jesenice 21.340 10,33% 9 4
Jezersko 625 0,30% 1 0
Kranj 57.065 27,62% 25 12
Kranjska Gora 5.225 2,53% 2 1
Naklo 5.384 2,61% 2 1
Preddvor 3.714 1,80% 2 1
Radovljica 19.072 9,23% 8 4
Šenčur 8.814 4,27% 4 2
Škofja Loka 23.297 11,28% 10 4
Tržič 14.961 7,24% 6 3
Železniki 6.720 3,25% 3 1
Žiri 4.933 2,39% 2 1
Žirovnica 4.394 2,13% 2 1

skupaj 206.621 100,00% 90 40

Št. 
prebivalcev 
na dan 1. 1. 

2020

Skupno 
število 

porotnikov
Od tega za 

mladoletnike

Vir podatkov: https://www.stat.si/statweb/News/Index/8857

https://www.stat.si/statweb/News/Index/8857
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Uradni list RS, št. 139/2020 z dne 9. 10. 2020

Su 652/2020 Os-3030/20, Stran 2171

V skladu z določilom drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB4 s spremembami in dopolnitvami) predsednica Okrožnega sodišča v Kranju objavlja

poziv 

predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem iz prvega odstavka 45. člena
Zakona o sodiščih na območju Okrožnega sodišča v Kranju,

da predlagajo kandidate za 90 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju.

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.

Predloge skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je
treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj, v roku
45 dni od objave tega poziva.

Okrožno sodišče v Kranju 
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