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ŠTEVILKA 16-15/2020 

DATUM 2. 12. 2020 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

  

ZADEVA Volitve in imenovanja: Sklep o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike 

Okrožnega sodišča v Ljubljani 

 

NAMEN: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-

1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statut Občine Trzin (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 8/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20), Poziv Predsednika Okrožnega sodišča 

v Ljubljani, v skladu z 2. odstavkom 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) 

 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: ga. Klavdija Tretjak, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  

 

FINANČNE POSLEDICE: 

 

Sprejem sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike ne bo imel 

finančnih posledic za proračun občine.  

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V mesecu novembru smo na občino prejeli poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki ga 

je v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Okrožno sodišče v Ljubljani v skladu z 2. odstavkom 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) (priloga) (v nadaljevanju: Zakon o sodiščih). Predsednik Višjega sodišča v Ljubljani bo za 

Okrožno sodišče v Ljubljani imenoval 300 sodnikov porotnikov. Kot je navedeno v dopisu sodišča, lahko 

kandidate poleg predstavniških organov občin predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva 

ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predsednik 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. Tako naj bi za območje Trzina imenoval 2 sodnika porotnika.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Po določbi 1. odstavka 45. člena Zakona o sodiščih politične stranke ne morejo neposredno predlagati 

kandidatov.  

 

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 (42. 

člen Zakona o sodiščih). Mandat sodnika porotnika traja 5 let.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 26. 11. 2020 na spletni strani Občine 

Trzin objavila poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Rok za oddajo predlogov bo 

potekel 14. decembra 2020, ob 12.00 uri. Komisija bo na svoji redni seji odprla prispele predloge, jih 

proučila ter pripravila predlog sklepa za sejo občinskega sveta. Na seji občinskega sveta bo predlog 

predstavila predsednica Komisije. 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20), Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 12/20) in Poziva Predsednika Okrožnega sodišča v 

Ljubljani, v skladu z 2. odstavkom 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) je Občinski svet Občine Trzin na 16. redni seji dne 16. 

decembra 2020 sprejel naslednji  

 

SKLEP 

 

1. Za sodnik- a(e) porotnik- a(e) Okrožnega sodišča v Ljubljani se predlaga-jo naslednji kandidat-

i:  

________________________________________________. 

 

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 10-14/2015, z dne 16. 12. 2015 (Uradni 

vestnik Občine Trzin, št. 10/15).   

 

 

3. Ta Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.    

                                       

 

Številka: 900-0001/2018                                                                                           Župan Občine Trzin 

Datum: 16. 12. 2020                             Peter LOŽAR, l. r.   

 

 

  


