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Zadeva: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču na Ptuju

Obveščamo vas, da je bil dne 21.8.2020 v Uradnem listu št, 113/2020 objavljen poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča
na Ptuju, da predlagajo kandidate za 100 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča na Ptuju.

Zraven predstavniških organov občin so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so
registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju Okrožnega sodišča na Ptuju. Pri tem
vas prosimo, da interesne organizacije na vašem območju seznanite o objavljenem POZIV-u in na
njihovo pravico do predlaganje, ter jim po potrebi posredujte podatke iz tega dopisa, ker niso
Objavljeni V Uradnem listu; gre zlasti za podatke o sorazmernem številu sodnikov porotnikov,
katere bo predsednik Višjega sodišča v Mariboru imenoval izmed občanov vaše občine in jih
seznanite še s priloženo izjavo.

Po določilu čl. 45/I Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007-ZS-UPB4, 45/2008, 96/2009,
33/2011, 75/2012, 63/2013, 17/2015 in 104/2020) politične stranke ne morejo neposredno
predlagati kandidatov za sodnike porotnike.

Po ČI. 45/Il Zakona o sodiščih imenuje predsednik Višjega sodišča sodnike porotnike izmed
predlaganih kandidatov V sorazmerju s številom prebivalcev Občine, ki je predlagala kandidate
oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije.

Podatke O številu prebivalcev v posamezni občini smo dne 31.8.2020 pridobili z Ministrstva za
notranje zadeve in na tej podlagi smo izračunali število sodnikov porotnikov za vsako občino. Na
osnovi teh podatkov lahko z območja posamezne občine predlagajo naslednje število kandidatov
za sodnike porotnike, in Sicer: iz Mestne občine Ptuj 27, Občine Cirkulane 3, Občine Destrnik 3,
Občine Dornava 3, Občine Gorišnica 5, Občine Hajdina 4, Občine Juršinci 3, Občine Kidričevo 8,
Občine Majšperk 5, Občine Markovci 5, Občine Ormož 14, Občine Podlehnik 2, Občine SV. Andraž
V Slov. Goricah 1, Občine Središče ob Dravi 2, Občine Sveti Tomaž 2, Občine Trnovska vas 2,
Občine \Adem 7, Občine Zavrč 2 in Občine Žetaie 2.
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Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo čl. 462/lv Zakona
o kazenskem postopku da predlagajo določeno število kandidatov za sodnike porotnike za
mladoletniške postopke izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo
izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

Če do izteka roka ne bomo prejeli najmanj toliko predlogov za imenovanje sodnikov
porotnikov, kot je določenih mest za Okrožno sodišče na Ptuju, bo moral predsednik Višjega
sodišča v Mariboru na podlagi čl. 46N Zakona o sodiščih 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:

priimek in ime
datum in kraj rojstva
stalno prebivališče
šolsko izobrazbo oz. poklic
zaposlitev
telefonsko številko doma in na delovnem mestu ter
obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz čl. 42 Zakona o sodiščih in da pristaja na
kandidaturo.

V prilogi vam pošiljamo osnutek izjave kandidata za sodnika porotnika in predlagamo, da jo
uporabite v postopku predlaganja, ker bomo z enotno izjavo dosegli večjo preglednost
podatkov. Po določilu čl. 46/lll Zakona o sodiščih predlagatelji morajo predlogom priložiti
dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, ki jih določa 42. čl. Zakona o
sodiščih. V kolikor dokazil ne boste predložili, jih bomo na osnovi dovoljenja kandidata za
njihovo pridobitev, pridobili iz uradnih evidenc po uradni dolžnosti.

Rok za vložitev predlogov je 60 dni od objave poziva v Uradnem listu.

Ker je predsednik okrožnega sodišča dolžan predsedniku višjega sodišča posredovati
pravočasne in popolne vloge, vas prosimo, da vloge posredujete najkasnejg do 20.10.2010.
Če se pošlje vloga priporočeno po pošti, velja dan oddaje na pošto za dan vročitve sodišču.

V kolikor potrebujete še kakšne informacije, jih lahko dobite v Uradu predsednika Okrožnega
sodišča na Ptuju na tel. št. 02 748 08 21.

S spoštovanjem,

Andrej Žmauc
predsednik Okrožnega sodišča na Ptu
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