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Zadeva:  Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 

Celju za mandatno obdobje 2021 - 2026 
 
 
Okrožno sodišče v Celju nas je z dopisom z dne 30.11.2020 obvestilo, da se v mesecu marcu 2021 
izteče mandat sodnikom porotnikom, ki so bili imenovani v letu 2016 ter, da je bil v Uradnem listu RS, 
št. 168/2020, objavljen poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v 
Celju.  
 
V skladu s prvim odstavkom 45. 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) lahko kandidate za sodnike porotnike okrožnih 
sodišč predlagajo predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki, 
lahko pa tudi interesne organizacije, ki kot društva ali združenja registrirana in delujejo na tem 
območju, razen političnih strank, ki neposredno ne morejo predlagati kandidatov. 
 
Izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik višjega sodišča sodnike porotnike posameznega 
sodišča v sorazmerju s številom prebivalcev občine, ki je predlagala kandidate oziroma v sorazmerju s 
številom članov, ki jih imajo interesne organizacije.  
 
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. 
 
Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let in so lahko ponovno imenovani. 
 
Sodnik porotnik je za opravljeno delo opravičen do nagrade in povrnitve stroškov, kot jih določa 
Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 88/01 in 79/08). 
 
Za Okrožno sodišče v Celju bodo imenovali 130 sodnikov porotnikov, kar pomeni, da pričakujejo od 
pozvanih občin skupaj vsaj toliko predlogov kandidatov. 
 
Predloge kandidatov za sodnike porotnike, ki morajo vsebovati podpisano izjavo kandidata za 
sodnika porotnika, lahko posredujete do petka, 11. decembra 2020, do 12.00 ure na naslov: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, bodisi 
po navadni, bodisi po el. pošti: obcina@rogatec.si  
 
 
Pripravila: 
Maja Kampoš Čuček 
višja svetovalka I  
                                                Viktor Božak, dipl. ekon., l.r. 
                                predsednik komisije 
     
 
 
Priloga: 

- dopis Okrožnega sodišča v Celju, SU 432/2020 z dne 30.11.2020 
- Izjava kandidata za sodnika porotnika 
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Poslati: 
- spletna stran – objava 
- krajevne skupnosti na območju občine  


