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POZIV ZA PREDLAGANJE I'ANDIDAToV
ZA SODNIKE POROTNIKE PRI OKROZNEM SODIS'U Y MURSKI SOBOTI

OkroZno sodi5de v Murski Soboti je obdinam posredovalo poziv za vloZitev predlogov za
imenovanje sodnikov porotnikov. Obdina Moravske Toplice lahko predlaga 4 kandidate za
sodnike porotnike, od tega 2 za mladoletniSke prestopke.
Poleg predstavni5kih organov obdin z obmodja sodi5da so lahko predlagatelji tudi interesne
organizacije, ki so registrirane kot druStva ali zdruZenja in delujejo na obmodju OkroZnega
sodiSda Murska Sobota. Zato na zaprosilo sodi5da, drultva ter zdruienja registrirana v
obiini Moravske Toplice, pozivamo k predlaganju kandidatov. Po dolodbi l odstavka 45.

dlena Zakona o sodiSdih politidne stranke ne morejo predlagati kandidatov.
V skladu z 42. dlenom Zakona o sodi5dih (Uradni list RS, 5t. 19/94 s sprernembami in
dopolnitvami) je za sodnika porotnika lahko imenovan drZavljan RS, ki je dopolnil trideset
let starosti, ki ni bil pravnomodno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolZnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeleZbo pri izvajanju sodne oblasti
ter aktivno obvlada slovenski jezik. Kandidati za sodnike porotnike za mladoletni5ke
prestopke naj bodo predlagani izmed profesorjev, uditeljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki
imajo izku5nje z vzgojo mladoletnikov. Ker na obmodju obdine Zivi madZarska narodna
skupnost, predlagajte tudi kandidate za sodnike porotnike, ki aktivno obvladajo madZarski
jezlk.
Vabimo vas, da predlagate kandidate za sodnike porotnike tako, da do vkljudno l. septembra
2020 do 14. ure predloZite predlog in izjavo kandidata za sodnika porotnika, ki ju prilagamo,
na naslov:

OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva ulica 3

9226 MORAVSKE TOPLICE
Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja,

s pripisom: >Predlogi za sodnika porotnika<.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Predsednik
Komisi.je za mandatna vpraSanja.

r olitve in imen.l anja:
' saso Koca l. r.



PREDLOG ZA SODNIKA POROTNIKA PRI OKROZNEM SODISTU
MURSKA SOBOTA

Naziv predlagatelja:

za|
. sodnika porotnika;
. sodnika porotnika za mladoletni5ke prestopke;
. sodnika porotnika, ki aktivno obvlada madZarski jezik

(ustrezno obkroZi oz. poddrtaj)

predlagam naslednjega kandidata:

ime in priimek:

datum rojstva:

naslov stalnega prebivaliSda:

Solska izobrazba oz. poklic:

dne

Podpis in Zig predlagatelja:

V predlogu uporabljeni izrazi v slovnidni obliki za mo5ki spol se uporabljajo kot neWalni za

Zenski in moSki spol.



I ZJAVA
KANDIDATA,/KE ZA SODNIKA/CO POROTNIKA/CO

Priirnek in ime

EMSO

Datum in kraj rojstva

Stalno/zadasno prebivali5ie

EMSO

Solska izobrazba oziroma poklic

Zaposlen/a pri

Davdna Stevilka

Stevilka transakcijskega raduna

telefon

elektronski naslov

Po ,12. ilenu Zakona o sodi3tih mora kandidat za sodnika porotnika izpolnjevati
naslednje pogoje: driavljanstvo Republike Slovenije, dopolnjenih 30 let starosti, ne sme
biti pravnomotno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni doEnosti, mora
biti zdravstveno in osebnostno primeren za udeleibo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvladati slovenski jezik.
Podpisani/a izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje tz 42. ilena Zakona o sodiSiih in da
soglaSam s kandidaturo.
Izjavljam tudi, da dovoljujem OkroZnemu sodiSiu v Murski Soboti, da za namen
postopka imenovanja sodnika porotnika pridobi podatke, da nisem bil-a pravnomoino
obsojen-a, iz uradnih evidenc (podatki iz kazenske evidence).

Datum Podpis:


