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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 drugega odstavka 46. člena Zakona o 
sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – 
ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – 
ZNP-1 in 104/20) objavilo v Uradnem listu št. 160 z dne 6. 11. 2020 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 300 sodnikov porotnikov, od tega iz občine Vrhnika 10 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 srede, 2. 12. 2020, do 10.00 ure 
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, ki ni starejše od 6 mesecev. 
 
Za vse morebitne informacije lahko pokličete Tanjo Kohne na tel. 01/7555-417. 
 
        OBČINA VRHNIKA 
Priloga: 

- izjava kandidata za sodnika porotnika 

 

 
 
 

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA 
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158 
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