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INTERESNIM ORGANIZACIJAM IN
OSTALIM PREDLAGATELJEM NA
OBMOČJU OBČINE VRHNIKA

ZADEVA:POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE
Okrožno sodišče v Ljubljani je skladno z določbo 43. člena in drugega odstavka 46. člena
Zakona o sodiščih (Ur. List RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 83/05 in 97/10) objavilo v
Uradnem listu št. 97/2010 poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega
sodišča v Ljubljani. V skladu z aktom o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih
sodiščih v Republiki Sloveniji bo predsednik Višjega sodišča v Ljubljani imenoval 500
sodnikov porotnikov, od tega iz občine Vrhnika 13 sodnikov porotnikov.
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.
Sodnike porotnike lahko predlagajo interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja
registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani ter predstavniški organi
občin. Vse zainteresirane prosimo, da nam najkasneje do četrtka, 10.3.2011 posredujete
predloge za kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani na naslov:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.
Pisni predlogi za kandidate mora obsegati najmanj naslednje podatke:
- ime in priimek
- datum in kraj rojstva
- naslov, kjer kandidat dejansko prebiva
- naslov sedeža pravne osebe pri kateri je zaposlen
- telefonsko številko, kjer je dosegljiv
- obvezno izjavo kandidata, da pristaja na kandidaturo ter da izpolnjuje pogoje iz
42. člena Zakona o sodiščih (obrazec)
Obvezno je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu, za izkazovanje zdravstvene zmožnosti
pa zdravniško spričevalo ali izjavo kandidata in mnenje predlagatelja o zdravstveni
zmožnosti.
Za vse morebitne informacije lahko pokličete Tanjo Kohne na tel. 01/7555-417.
OBČINA VRHNIKA
Priloga:
- izjava kandidata za sodnika porotnika
Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

IZJAVA
KANDIDATA ZA SODNIKA POROTNIKA

Priimek: ______________________________________________________
Ime: __________________________________________________________
Dan, mesec in leto rojstva: _______________________________________
Kraj rojstva: ___________________________________________________
Stalno prebivališče: ____________________________________________
Šolska izobrazba: ______________________________________________
Zaposlen pri: __________________________________________________
Telefon doma: _________________________________________________
Telefon v službi: _______________________________________________
Po 42. členu Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let, 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.
Podpisani izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih
in da soglašam z kandidaturo.
Prilagam potrdilo o državljanstvu in zdravniško spričevalo oziroma mnenje
predlagatelja glede zdravstvene zmožnosti.
Datum:
Podpis
_________________

Priloga:
- potrdilo o državljanstvu
- zdravniško spričevalo ali mnenje predlagatelja

