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OBČINSKIM SVETOM

Mestne občine Ljubljana in
občin Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri 
Ljubljani,  Domžale,  Grosuplje,  Horjul,  Hrastnik,  Ig,  Ivančna  Gorica,  Kamnik,  Kočevje, 
Komenda,  Kostel,  Litija,  Log-Dragomer,  Logatec,  Loška  dolina,  Loški  Potok,  Lukovica, 
Medvode,  Mengeš,  Moravče,  Osilnica,  Ribnica,  Šmartno  pri  Litiji,  Sodražica,  Škofljica, 
Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi 

ZADEVA: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Spoštovani!

Okrožno sodišče v Ljubljani je na podlagi drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih v Uradnem listu  
RS št. 160 z dne 6. 11. 2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani.

V skladu s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča RS Su 1264/2020 z dne 26. 10. 2020 je za območje 
Okrožnega sodišča v Ljubljani določenih 300 sodnikov porotnikov, kar pomeni, da pričakujemo vsaj toliko 
predlogov možnih kandidatov. Sodnike porotnike bo izmed predlaganih kandidatov imenoval predsednik 
Višjega sodišča v Ljubljani.

Hkrati  s  predstavniškimi  organi  občin lahko kandidate predlagajo tudi  interesne organizacije,  ki  so kot  
društva  ali  združenja  registrirana  in  delujejo  na  območju  Okrožnega  sodišča  v  Ljubljani.  Vljudno vas 
naprošamo, da, če bo potrebno, predstavnikom interesnih organizacij posredujete obvestilo o objavi poziva 
v Uradnem listu RS in podrobnejše podatke.

Po določbi prvega odstavka 45. člena Zakona o sodiščih vas seznanjamo, da politične stranke ne morejo 
neposredno predlagati kandidatov.

V zvezi  s  kandidiranjem bi  vas  radi  opozorili  tudi  na  določilo  drugega  odstavka  45.  člena  Zakona  o  
sodiščih, 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 Ljubljani,  
oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne  organizacije na istem območju.  V prilogi 
smo vam že pripravili tabelo s sorazmernem številom sodnikov porotnikov glede na število prebivalcev v 
posamezni občini.  Vir podatkov o številu prebivalcev v posamezni občini je evidenca Statističnega urada 
RS in za leto 2018. Pričakujemo, da boste posredovali vsaj takšno število predlogov, kot izhaja iz priložene 
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tabele. 

Pri oblikovanju predlogov kandidatov, je potrebno obvezno upoštevati tudi določbo četrtega odstavka 462.  
člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati  določeno število kandidatov za sodnike porotnike za  
mladoletnike  izmed  profesorjev,  učiteljev,  vzgojiteljev  in  drugih  oseb,  ki  imajo  izkušnje  z  vzgojo  
mladoletnikov. V priloženi  preglednici  smo  navedli  tudi  pričakovano  število  teh  porotnikov,  ki  bodo 
imenovani izmed skupnega števila porotnikov.

Če  do  izteka  roka  ne  bo  vloženih  najmanj  toliko  predlogov,  kot  je  število  mest  sodnikov  porotnikov  
Okrožnega sodišča v Ljubljani (300), bo predsednik Višjega sodišča v Ljubljani presodil ali bo potreben 
dodaten  poziv predlagateljem za  vložitev  predlogov,  kar  bi  brez  dvoma  podaljšalo postopek ali  pa  bo 
imenoval sodnike porotnike med osebami, ki so že doslej opravljale to funkcijo in soglašajo s ponovnim 
imenovanjem. Seveda sorazmernost kandidatov med posameznimi občinami ne bo zagotovljena, če katera 
od občin ne bo posredovala svojih kandidatov ali bo predlagala manjše število le teh.

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 ter 
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidat  
za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo, če z novimi dokazili izkaže, da še  
izpolnjuje zakonske pogoje.

Pri  izbiri  kandidatov  bodite  pozorni  tudi  na  to,  da  je  delo  sodnika  porotnika  odgovorno  in  zahtevno, 
obravnave, predvsem v obsežnejših kazenskih zadevah, lahko trajajo tudi več ur skupaj in potekajo večkrat  
tedensko. Kandidat mora biti v dobrem psihofizičnem stanju, da ko je za porotnika imenovan, se na poziv  
tudi  odzove.  Zaradi  navedenega  mora  predložiti  tudi  izjavo  o  zdravstvenem  stanju.  Mandat  sodnika 
porotnika traja 5 let.

Poudarjamo, da gre za nujno in pomembno zadevo, kljub zdravstvenim razmeram, ki trenutno vladajo v 
državi, saj sodišče brez udeležbe sodnikov porotnikov v posameznih postopkih ne more opravljati funkcije  
sojenja. Vse občinske svete prosimo, da upoštevajo poziv, ki je objavljen v Uradnem listu RS in pravočasno 
predlagajo kandidate za porotnike.

Prosimo, da kandidati izpolnijo priloženo izjavo, na kateri so vsi nujno potrebni podatki.

Ker gre pri  postopku imenovanja  sodnikov porotnikov za odgovorno in obsežno delo,  prosimo,  da ste 
pozorni na to, da bodo kandidature popolne.

Popolne kandidature je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Urad predsednika
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

v roku 60 dni od objave poziva v Uradnem listu RS, št. 160 z dne 6. 11. 2020.

S spoštovanjem,

         Podpredsednica sodišča
                                    MIHELA MOHORIČ

                         okrožna sodnica - svetnica

PRILOGE:
- tabela z razporeditvijo po občinah,
- izjava. 
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