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SKLEP O IMENOVANJU KANDIDATOV
ZA SODNIKE POROTNIKE
OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava
NOSILEC: Brigita Rojs
PREDLOG SKLEPA:
Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s
spremembami in dopolnitvami) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (Muv, št. 14/2010,
8/2011 in 31/2017) se sprejme Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike
Okrožnega sodišča v Mariboru, kot je predložen.

Na podlagi 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s
spremembami in dopolnitvami) ter 16. in 24. člena Statuta Občine Lenart (Muv, št. 14/2010,
8/2011 in 31/2017) je Občinski svet Občine Lenart na 5. dopisni seji, dne 06.11.2020
sprejel

SKLEP O IMENOVANJU KANDIDATOV
ZA SODNIKE POROTNIKE
OKROŽNEGA SODIŠČA V MARIBORU

1. člen
Za sodnike porotnike Okrožnega sodišča Maribor, Občina Lenart predlaga dva kandidata in
sicer:
1. Ivana DAMIŠ, Cmureška c. 6, 2230 Lenart v Slov. goricah,
2. Angelca ROŠKARIČ, Ulica heroja Lacka 67, 2230 Lenart v Slov. goricah.
2. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejetja na seji Občinskega sveta Občine Lenart.

Štev.: 032-7/2018
Lenart, dne

mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
Župan

OBRAZLOŽITEV
Občina Lenart je s strani Okrožnega sodišča Maribor bila pozvana, da predlaga kandidate za
sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Mariboru. Okrajno sodišče Maribor je namreč v
Uradnem listu št. 121/2020 dne 11.09.2020 objavilo poziv za predlaganje kandidatov.
Število sodnikov porotnikov za območje posameznega Okrožnega sodišča določi predsednik
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje.
Sodnike porotnike izmed predlaganih kandidatov imenuje predsednik Višjega sodišča, ki bo
za območje Okrožnega sodišča v Mariboru imenoval 50 sodnikov porotnikov na podlagi
Sklepa podpredsednika Vrhovnega sodišče Slovenije št. Su 907/2000 z dne 18.08.2020.
V skladu z drugim odstavkom 45. člena Zakona o sodiščih se sodniki porotniki imenujejo v
sorazmerju s številom prebivalcev posamezne občine glede na število vseh občin na območju
Okrožnega sodišča v Mariboru oz. v sorazmerju s številom članov, ki imajo interesne
organizacije na istem območju. Za Občino Lenart je v pozivu določeno, da lahko predlaga dva
(2) kandidata. Mandat porotnikov traja pet let.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 22.09.2020 objavila na spletni
strani poziv za predlaganje kandidatov, v roku sta prispela le dva popolna predloga.
Komisija je na svoji 1. dopisni seji sprejela sklep, da predlaga Občinskemu svetu v potrditev
oba kandidata, navedena v prvem členu predloženega sklepa. Sklep Občinskega sveta, se
mora skupaj z podpisanimi izjavami kandidatov poslati na Okrožno sodišče Maribor.

