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Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, št. 1/2015) in predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja,
priznanja in nagrade je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___. redni seji, dne
________ sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Okrožnemu sodišču v Murski Soboti
naslednje kandidate za sodnike porotnike:
- Zvone BENKO, *********************,
- Ingeborg IVANEK, *********************,
- Branko KOS, *********************,
- Vesna KOTNIK KAJDIČ, *********************,
- Srečko ŽIŽEK, *********************,
ter kandidate za sodnike porotnike za senate za mladoletnike:
- Ivanka KALIČ, *********************,
- Anica KOTNIK, *********************,
- Davorka MAKOVEC, *********************.
Vsi navedeni predlagani kandidati so podali pisne izjave in so navedeni po abecednem
vrstnem redu njihovih priimkov.
Številka: 700-1/2015-U101
Datum: _______________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO

Obrazložitev:
Okrožno sodišče v Murski Soboti je Občinskim svetom na območju Okrožnega sodišča v
Murski Soboti poslalo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/20 dne 17. 8. 2020. Na območju Okrožnega sodišča v
Murski Soboti se imenuje 80 sodnikov porotnikov, od tega je za Občino Gornja Radgona
predvideno 6 sodnikov porotnikov, od tega 3 za mladoletnike.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let
starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter
aktivno obvlada slovenski jezik. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let in so lahko ponovno
imenovani. Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno predlagati določeno število
kandidatov za sodnike porotnike za senate za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev,
vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.
Občina Gornja Radgona je dne 14. 8. 2020 objavila na spletni strani občine poziv za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike in posebej obvestila interesne organizacije ter
sodnike porotnike, ki so to delo opravljali že v prejšnjem mandatu, da vsi zainteresirani, ki
izpolnjujejo pogoje za sodnike porotnike in želijo to delo opravljati v naslednjem petletnem
obdobju, izpolnijo priloženo izjavo in jo posredujejo na Občino Gornja Radgona. Do 31. 8.
2020 so prispeli pisni predlogi za 9 kandidatov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade je na svoji 10.
seji, dne 31. 8. 2020 obravnavala vse prejete predloge za kandidate in ugotovila, da ena
kandidatka ne izpolnjuje pogoja stalnega prebivališča v Občini Gornja Radgona, zato je ni
možno predlagati za kandidata za sodnika porotnika. Komisija za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade predlaga Občinskemu svetu Občine Gornja
Radgona, da predloženi predlog kandidatov za sodnike porotnike potrdi. V predlogu sklepa so
na podlagi odločitve komisije predlagani kandidati navedeni po abecednem vrstnem redu
njihovih priimkov. Vsi navedeni predlagani kandidati so podali pisne izjave, katere se bodo
skupaj s predlogom občinskega sveta posredovale Okrožnemu sodišču v Murski Soboti.

V Gornji Radgoni, september 2020
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
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