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Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
Številka: 700-2/2020-3
Datum: 5.11.2020
OBČINSKI SVET OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Predlogi za imenovanje sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Kopru
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poročevalec: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pravna podlaga:
45. in 46. člen Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in naslednji, Statut Občine Hrpelje
– Kozina (Uradni list RS, št. 51/15)
Obrazložitev:
Dne 2. 11. 2020 je Občinska uprava Občine Hrpelje-Kozina prejela poziv Okrožnega sodišča v
Kopru, da se obstoječim porotnikom izteka petletno mandatno obdobje. Na podlagi 46. člena
Zakona o sodiščih (Ur.l.RS št. 19/94 in naslednji) bo predvidoma 6. 11. 2020 v Uradnem listu
Republike Slovenije objavljen poziv predstavniškim organom občin in drugim pristojnim
predlagateljem iz 45. člena ZS na območju Okrožnega sodišča v Kopru, da predlagajo kandidate
za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru.
Sodnike porotnike bo imenovala predsednica Višjega sodišča v Kopru. Število sodnikov
porotnikov je določeno s sklepom Vrhovnega sodišča RS, izračunali pa so jih na podlagi
Statističnega urada RS. Občina Hrpelje-Kozina imenuje 5 (pet) sodnikov porotnikov, od tega
1 (eden) sodnik porotnik za mladoletniške zadeve.
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 in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti
ter aktivno obvlada slovenski jezik (42. člen ZS).
Kandidate za sodnike porotnike okrožnih sodišč lahko predlagajo predstavniški organi občin z
območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, lahko pa tudi interesne organizacije, ki
so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem območju, razen političnih strank, ki
neposredno ne morejo predlagati kandidatov.
Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je dne 5.11.2020 objavila na spletni
strani Občine Hrpelje-Kozina poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Rok za
zbiranje predlogov je določen do dne 19.11.2020.
K vsakem predlogu je potrebno predložiti dva obrazca, in sicer:
- Predlog za sodnika/co porotnika/co pri Okrožnem sodišču v Kopru
- Podpisna Izjava kandidata/ke za sodnika/co porotnika/co, da se s kandidaturo strinja
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavale prispele
predloge za porotnike in predlaga članom občinskega sveta, da potrdi predlog sklepa, ki je v
prilogi.

Priloga:
- Poziv Okrožnega sodišča Koper
- predlog sklepa
Predsednik komisije
Matej Dodič
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Številka: 700-2/2020-3
Datum:
V skladu s 45. in 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 in naslednji) ter na
podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS, št. 51/15, je Občinski svet Občine
Hrpelje – Kozina, na svoji 12. redni seji, dne _________ sprejel naslednji
S K L E P:
1.
Za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru, se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
2.
Ta sklep velja takoj.

Sklep se dostavi:
- imenovanim
- direktorju občinske uprave
- Okrožnemu sodišču Koper, Urad predsednice
Ferrarska 9, 6000 Koper
Vložiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

