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ZADEVA: Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju
Spoštovani!
Okroţno sodišče v Kranju nas je obvestilo, da je iz Mestne občine Kranj potrebno predlagati 40 kandidatov za
sodnike porotnike za Okroţno sodišče v Kranju, od tega 5 za mladoletniške postopke.
Po določilu čl. 45/I Zakona o sodiščih (Ur.l. RS, št. 23/2005-UPB s spremembami in dopolnitvami) politične
stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov za sodnike porotnike, zato se obračamo na vas s prošnjo,
da v vaši krajevni skupnosti predlagate kandidate za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v Kranju.
Poleg predstavniških organov občin so lahko predlagatelji tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot
društva ali zdruţenja in delujejo na območju Okroţnega sodišča v Kranju; poziv je zato javno objavljen na
spletni strani.
Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo čl. 462/IV Zakona o kazenskem
postopku, da predlagajo določeno število kandidatov za sodnike porotnike (5) za mladoletniške postopke
izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.
V prilogi vam posredujemo obrazec izjave kandidata za sodnika porotnika, ki ga morate izpolniti in vas hkrati
opozarjamo, da mora vsak kandidat priloţiti tudi kopijo potrdila o drţavljanstvu in mnenje predlagatelja.
Vaše predloge nam posredujte do torka, dne 4.1.2011. V kolikor ne bomo poslali zadostnega števila
kandidatov, bo moral predsednik Višjega sodišča v Ljubljani presoditi, ali bo potreben dodaten poziv, ali pa
bo imenoval sodnike porotnike izmed oseb, ki so ţe doslej opravljale dolţnost in soglašajo s ponovnim
imenovanjem. V tem primeru verjetno ne bo mogoče zagotoviti sorazmernosti kandidatov po občinah.
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Priloga:
- Obrazec
- Dopis Okroţnega sodišča v Kranju
Posredovano:
- Svetom krajevnih skupnosti MOK
- Ţupanu in občinski upravi
- Zainteresirani javnosti

