MANDAT 2018 – 2022

OBČINA VOJNIK
17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
12. TOČKA
Datum: 15. 4. 2021

PREDLAGATELJ: Janko ČEPIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja _______________________________________________
PREDLOGI KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE
_________________________________________________________________
Okrožno sodišče v Celju je objavilo v novembru 2020 prvi poziv predstavniškim
organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v
Celju, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike za mandatno obdobje 20212026.
Na prvi poziv je Občinski svet na decembrski seji že predlagal naslednje kandidate:
Marijo Sodin iz Nove Cerkve, Franca Korošca iz Ivence, Marijo Železnik iz Verpet in
Igorja Rotarja iz Dola pod Gojko.
V začetku aprila je Okrožno sodišče v Celju objavilo ponovni javni poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju
Okrožnega sodišča v Celju, za dodatno predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
za mandatno obdobje 2021-2026, saj v prvem krogu niso zbrali zadostnega števila
kandidatov (v prilogi št. 1).
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Občine Vojnik) je
9. 4. 2021 pozval občanke in občane ter interesna združenja preko občinske spletne
strani, da podajo predloge za kandidate do srede 14. 4. 2021 do 15.00 (priloga št.
2). Prejeli smo dva predloga s soglasji; za Albino Ločnikar iz Stražice in za Darinko
Stagoj iz Višnje vasi. Po e-pošti prejmete oba predloga.

Predlog SKLEPA:
Občinski svet Občine Vojnik na 17. redni seji dne, 15. 4. 2021, predlaga
naslednji kandidatki za sodnici porotnici:
- Albino Ločnikar iz Stražice, Frankolovo in
- Darinko Stagoj iz Višnje vasi, Vojnik

Pripravila
mag. Mojca Skale

Župan
Branko Petre

URAD PREDSEDNICE
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NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

ZADEVA:

Dodatno predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike za mandatno obdobje 2021 - 2026

Spoštovani.
Obveščamo vas, da je bil dne 2.4.2021 v Uradnem listu RS, številka 51/2021, v Razglasnem
delu (str. 837-838) objavljen naš dodatni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike za novo mandatno obdobje 2021 – 2026, saj v prvem krogu nismo zbrali zadostnega
števila kandidatov in smo se odločili za dodaten razpis. Zahvaljujem se vam za dosedanje
sodelovanje pri zbiranju kandidatov, hkrati pa vas prosim, da tudi dodatnemu pozivu za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike namenite čim večjo pozornost, da bomo z
dodatnim razpisom pridobili zadostno število čim boljših kandidatov za opravljanje te
pomembne funkcije. Vestni in predani sodniki porotniki so namreč eden izmed odločilnih
pogojev za zagotavljanje ažurnega in učinkovitega izvajanja sodne oblasti.
V prvem krogu zbranih kandidatov ni potrebno ponovno predlagati, njih smo že evidentirali,
prosimo le za še dodatne kandidature. Za morebiti potreben dodatne informacije v zvezi z
razpisom smo vam na voljo.
Še enkrat hvala za sodelovanje, ki je v teh obremenjujočih časih še toliko bolj dragoceno.
Lepo pozdravljeni in ostanite zdravi.
Predsednica sodišča
okrožna sodnica svétnica
Petra Giacomelli
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Občina Braslovče
Mestna Občina Celje
Občina Dobje
Občina Dobrna
Občina Gornji Grad
Občina Kozje
Občina Laško
Občina Ljubno
Občina Luče
Občina Mozirje
Občina Nazarje
Občina Podčetrtek
Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Rečica ob Savinji
Občina Rogaška Slatina
Občina Rogatec
Občina Slovenske Konjice
Občina Solčava
Občina Šentjur
Občina Šmarje pri Jelšah
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
Občina Štore
Občina Tabor
Mestna Občina Velenje
Občina Vitanje
Občina Vojnik
Občina Vransko
Občina Zreče
Občina Žalec
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Številka: 011-0010/2018 – 127
Datum: 9. 4. 2021
DODATNI POZIV
OBČINSKI SVET OBČINE VOJNIK, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, na podlagi 42. in 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, 63/13, 17/15,
23/17, 22/18, 16/19 – ZNP-1, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 80/20 – ZIUOOPE
in 104/20)
poziva
občanke in občane Občine Vojnik ter interesne organizacije, ki so registrirane kot društva in
združenja ter delujejo na območju Okrožnega sodišča v Celju, da predlagajo kandidate
za

sodnike

p o r o t n i k e.

Skladno z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan tisti, ki:
- je državljan Republike Slovenije,
- je dopolnil 30 let,
- ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
- je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
- aktivno obvlada slovenski jezik.
Posamezniki ali predlagatelji kandidatov morajo predložiti:
- izpolnjeno in podpisano kandidaturo;
- podpisano soglasje kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov;
-podpisan obrazec o izjavi kandidata za sodnika porotnika, s katerim izjavljajo, da
izpolnjujejo vse pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih ter soglašajo s kandidaturo
- dokazila.
Kandidature za sodnika porotnika, skupaj s soglasjem in izjavo z dokazili, morajo prispeti
najkasneje do srede 14. aprila 2021 do 15. ure na naslov Občina Vojnik, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom
»Kandidati – sodniki porotniki«, ali na naslov obcina@vojnik.si, pod zadevo pa vpišite:
»Kandidati – sodniki porotniki«.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mojca Skale (GSM 041 677 686). Nepopolne
prijave ne bodo upoštevane.
V pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in
moški spol.

Predsednik komisije
Janko Čepin l.r.

Priloge:
- kandidatura
- soglasje kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov
- izjava kandidata za sodnika porotnika

