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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LOŠKA DOLINA

ZADEVA:

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94. 45/95, 38/99, 28/00,
83/05 in 97/10)

PREDLAGATELJ:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

POROČEVALEC:

Marko Gorše, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Loška dolina predlaga, da se za sodnike
porotnike pri Okrožnem sodišču v Ljubljani imenujejo
naslednji člani:
-

Plos Ivan, Podgora 33A, Stari trg pri Ložu
Prosenc Viktor, Iga vas 31A, Stari trg pri Ložu
Mihelčič Ivanka, Dane 23, Stari trg pri Ložu
Čuk Slavica, Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu

Obrazložitev:
Na podlagi 43 člena in drugega odstavka 46. Člena Zakona o sodiščih je Okrožno sodišče
objavilo v Uradnem listu Republike Slovenije poziv za predlaganje kandidatov za sodnike
porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani.
V skladu z Aktom o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki
Slovenije, ki ga je sprejel Sodni svet RS, bo predsednik Višjega sodišča v Ljubljani za Okrožno
sodišče v Ljubljani imenoval 500 sodnikov porotnikov. Sodnike porotnike se imenuje v
sorazmerju s številom prebivalcev občine glede na število prebivalcev vseh občin na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Glede na število prebivalcev Občina Loška dolina predlaga 3
sodnika porotnika.
Kandidate lahko predlagajo, hkrati s predstavniškimi organi občin, tudi interesne organizacije, ki
so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Občinska uprava je objavila poziv za predloge za sodnike porotnike na svoji spletni strani a
pozivom, da se predlogi za sodnike porotnike posredujejo do torka 18.1.2011.
Na občinsko upravo je prispel predlog ge. Slavice Čuk, da se za sodnike porotnike predlagajo
Plos Ivan, Prosenc Viktor, Ivanka Mihelčič in Slavica Čuk.
Vsi predlagani kandidati so podali pisne izjave, da soglašajo z imenovanjem, kot tudi potrdila o
državljanstvu in zdravstvenem stanju.

Pripravila:
Daliborka R. Jenc
Predsednik komisije
Marko Gorše l.r.

