
Opr. št.: Su 47/2022-28  
Datum:  20. 1. 2022

Z A P I S N I K
11. seje Sodnega sveta RS

20. januar 2022

Seja je potekala videokonferenčno in se je pričela ob 12.00.

NAVZOČI ČLANI: Frida Burkelc
Martina Colnar
Vladimir Horvat
dr. Erik Kerševan – do 20.50
dr. Urška Kežmah
mag. Jonika Marflak Trontelj
Milan Petek
prof. dr. Saša Prelič
Andrej Razdrih

                                         Andrej Rozman
mag. Emil Zakonjšek

                  
OSTALI NAVZOČI: Domen Horvat, generalni sekretar, ki vodi zapisnik

Alenka Klemenčič, dodeljena sodnica, pri točkah 16 do 18

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat.

• DNEVNI RED

1. S K L E P :

Sprejme se dnevni red 11. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Mediji in sodstvo; Su 11/2021, red. št. 444 do 487, Su 11/2022, red. št. 1 do 2; 

seznanitev z novinarskimi vprašanji; Su 12/2021, red. št. 93, 95 in 97; Su 14/2021-
32, Su 451/2021 in Su 12/2022, red. št. 1, 2 in 7, s poslanskim vprašanjem; Su 
13/2021-1  in  odgovori  nanje  in  s  pojasnilom  Vrhovnega  sodišča  RS,  št.  Su 
1677/2021; Su 433/2021-12

3. Imenovanje predsednika Višjega sodišča v Celju (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, 
št. 108 z dne 9. 7. 2021); Su 287/2021

4. Obravnava kandidatur za mesto predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru (javni 
poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 143 z dne 7. 9. 2021); Su 340/2021

5. Obravnava kandidatur  za mesto  predsednika  Okrožnega sodišča v  Kranju (javni 
poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 143 z dne 7. 9. 2021); Su 339/2021



6. Obravnava kandidatur za 2 mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju 
(Ur. l. RS, št. 100/2021 z dne 24. 6. 2021); Su 439/2021

7. Obravnava kandidatur za 1 mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani 
(Ur. l. RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021); Su 408/2021

8. Objava javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:
a) predsednika Višjega sodišča v Kopru;
b) predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru
c) predsednika Okrajnega sodišča v Žalcu
d) podpredsednika Delovnega sodišča v Kopru

9. Obravnava kandidatur za 1 mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru 
(Ur. l. RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021); Su 357/2021

10. Obravnava  kandidatur  za  2  mesti  okrožnega  sodnika  na  Okrožnem  sodišču  v 
Ljubljani (Ur. l. RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021); Su 455/2021

11. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v plačnih razredih:
a) Su 469/2021
b) Su 444/2021

12. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj svetnika:
a) Su 422/2021
b) Su 420/2021

13. Predlog za hitrejše napredovanje na položaj svetnika, podredno v plačnih razredih; 
Su 421/2021

14. Odločanje o predlogu za ponovno dodelitev sodnice na Vrhovno sodišče RS; Su 
52/2022

15. Prenehanje sodniške službe oziroma funkcije; Su 50/2022
16. Predlog Komisije za etiko in integriteto za sestanek v zvezi z vnašanjem načelnih 

mnenj v osebne spise sodnikov; Su 1/2022-1
17. Predlog Komisije za etiko in integriteto za trajno ureditev svetovalca sodnikom za 

področje etike in integritete; Su 59/2022
18. Nadaljevanje obravnave pobude predsednice  Upravnega sodišča RS z dne 4.  5. 

2021 glede kršitve načela nezdružljivosti sodniške funkcije; Su 307/2021
19. Imenovanje  nadomestnih  članov  Personalnega  sveta  Okrožnega  sodišča  v 

Mariboru; Su 58/2022
20. Iztek 4-letnega mandata članom Personalnih svetov na večini sodišč; Su 467/2021
21. Predlog  Zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  dostopu do  informacij 

javnega značaja (ZDIJZ-G), (EVA 2021-3130-0018) – posredovanje Ministrstva za 
pravosodje v vednost in morebitne pripombe; Su 66/2022

22. Razno:
a) Seznanitev  z  odgovorom  Evropske  komisije  z  dne  13.  1.  2022  v  zvezi  z 

zmanjšanjem sredstev za delo Sodnega sveta; Su 2/2022-6
b) Vloga stranke – A. A.; Su 274/2021

23. Dodatno:
a) Seznanitev  z  obvestilom  Slovenskega  sodniškega  društva  glede  napada  na 

sodnika Gorazda Tivadarja z dne 18. 1. 2022; Su 2/2022-7
b) Seznanitev z odgovorom predsednika Sodnega sveta ENCJ z dne 17. 1. 2022; Su 

153/2020-32
c) Vloga stranke – B. B.; Su 46/2022

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda:



Predsednik in generalni sekretar sta podala poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej in o tekočem 
poslovanju Sodnega sveta.

• MEDIJI IN SODSTVO

K točki  2 dnevnega reda (  Su 11/2021, red. št.  444 do 487, Su 11/2022, red. št.  1 do 3,  Su 
12/2021, red. št. 93, 95 in 97, Su 14/2021-32, Su 451/2021, Su 12/2022, red. št. 1, 2 in 7, Su  
13/2021-1   in Su 433/2021-12):

Dr. Eriku Kerševanu in mag. Emilu Zakonjšku se je pred obravnavo te točke dnevnega reda na  
podlagi  sklepa o izločitvi,  sprejetega na 10.  seji  13.  1.  2022, ob 12.15 izključila  povezava na 
platformo, na kateri se je izvajala seja. 

Sodni  svet  je  nadaljeval  razpravo  v  zvezi  z  medijskimi  objavami  glede  veljavnosti  potrdila  o 
opravljeni  diplomi  in  pravne  veljavnosti  potrdila  o  opravljenem pravosodnem izpitu  vrhovnega 
sodnika svetnika Branka Masleše. Dokončno stališče bo Sodni svet oblikoval ob zaključku seje po 
obravnavi preostalih točk dnevnega reda.

Po zaključku obravnave te točke se je ob 14.10 na sejo ponovno vključil mag. Emil Zakonjšek.

Sodni svet je nadaljeval razpravo v zvezi z medijskimi objavami glede veljavnosti pravosodnega 
izpita  Jasminke  Jaše  Trklja. Dokončno  stališče  bo  Sodni  svet  oblikoval  ob  zaključku  seje  po 
obravnavi preostalih točk dnevnega reda.

Po zaključku obravnave te točke se je ob 14.40 na sejo ponovno vključil dr. Erik Kerševan.

Sodni svet se je seznanil s pojasnilom Vrhovnega sodišča RS, št. Su 1677/2021 z dne 20. 12. 2021, 
v zvezi s sklepom Sodnega sveta o objavi na Twitter računu Vrhovnega sodišča RS.

Na podlagi petega odstavka 24. člena Poslovnika Sodnega sveta je predsednik spremenil vrstni red 
obravnave  točk  sprejetega  dnevnega  reda,  tako  da  so  se  pred  obravnavanjem  točke  3 
obravnavale točke od 4 do 7 dnevnega reda.

• SODNA UPRAVA

K točki 4) dnevnega reda (Su 340/2021):
        
Sodni svet je opravil razgovor s kandidatko za mesto predsednice Okrajnega sodišča v Mariboru 
(javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 143 z dne 7. 9. 2021). 

K točki 5) dnevnega reda (Su 339/2021):

Pred obravnavo te točke mag. Jonika Marflak Trontelj zaradi videza nepristranskosti predlaga svojo 
izločitev in zapusti povezavo na platformo, na kateri se je izvajala seja. 

2. S K L E P :

Mag. Joniko Marflak Trontelj se izloči iz obravnavanja te zadeve. 



Izid glasovanja o sklepu: ZA: 0 PROTI: 10
Ugotovitev: Sklep ni sprejet.

Mag. Jonika Marflak Trontelj se ponovno vključi na sejo. 

Sodni svet je opravil razgovor s kandidatko za mesto predsednice Okrožnega sodišča v Kranju 
(javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 143 z dne 7. 9. 2021). 

• IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 6 dnevnega reda (Su 439/2021):

Sodni svet je obravnaval kandidature za dve mesti  okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v 
Kranju (Ur. l. RS, št. 100 z dne 24. 6. 2021) ter v zvezi s tem opravil razgovor s štirimi kandidati. 
Pri  razgovoru je sodelovala začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kranju,  okrožna sodnica 
svetnica Špela Jakopič.

3. S K L E P :

V izbirnem postopku za  dve mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju (Ur. l. RS, št. 
100 z dne 24. 6. 2021), na katerega se je prijavilo 14 kandidatov, Sodni svet izbere Nino Zupan 
in  mag.  Matejo  Špes ter  ju predlaga  Državnemu  zboru  RS  v   izvolitev  na  sodniški  mesti 
okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju.

Izid glasovanja o Nini Zupan:         ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Izid glasovanja o mag. Mateji Špes: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Poročilo o izbirnem postopku je priloga I zapisnika.

4. S K L E P :

Ugotovi se, da je  C. C. kandidaturo za  mesto  okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju 
(Ur. l. RS, št. 100 z dne 24. 6. 2021) umaknil.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 7 dnevnega reda (Su 408/2021):

Sodni svet je obravnaval kandidaturo za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani 
(Ur.  l.  RS,  št.  108 z dne 9.  7.  2021)  ter  v zvezi  s  tem opravil  razgovor s  kandidatkama.  Pri 
razgovoru je sodelovala predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, okrožna sodnica svetnica mag. 
Samanta Nusdorfer.

5. S K L E P :



V izbirnem postopku za  mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani (Ur. l. RS, št. 108 
z dne 9. 7. 2021), na katerega se je prijavilo 23 kandidatov, Sodni svet izbere Mojco Švara Buda 
ter jo predlaga Državnemu zboru RS v izvolitev na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem 
sodišču v Sežani. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 2
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Poročilo o izbirnem postopku je priloga II zapisnika.

6. S K L E P :

Ugotovi se, da je D. D. kandidaturo za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani (Ur. 
l. RS, št. 108 z dne 9. 7. 2021) umaknil.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

7. S K L E P :

Ugotovi se, da je E. E. kandidaturo za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani (Ur. 
l. RS, št. 108 z dne 9. 7. 2021) umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• SODNA UPRAVA

K točki 3 dnevnega reda (Su 287/2021):

8. S K L E P :

F. F., sodnik na Višjem sodišču v ..., se imenuje na mesto predsednika Višjega sodišča v Celju za 
dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 7 PROTI: 4
Ugotovitev: Sklep ni sprejet.

9. S K L E P :

V postopku po javnem pozivu za mesto predsednika Višjega sodišča v Celju (Ur. l. RS, št. 108 z  
dne 9. 7. 2021) se ne imenuje nobenega kandidata in se postopek zaključi kot neuspešen.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 8a) do d) dnevnega reda  :

10. S K L E P :

V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena 
mesta:



• predsednika Višjega sodišča v Kopru,
• predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru,
• predsednika Okrajnega sodišča v Žalcu in
• podpredsednika Delovnega sodišča v Kopru.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 9) dnevnega reda (Su 357/2021):

11. S K L E P :

Po obravnavi kandidatur za 1 mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru (Ur. l. RS, št. 
108/2021 z dne 9. 7. 2021) je Sodni svet sklenil, da se na ustni razgovor povabijo trije kandidati.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Pri oceni primernosti in izboru kandidatov za razgovor je Sodni svet upošteval:
• dokončno  mnenje  predsednice  Okrožnega  sodišča  v  Kopru  z  dne  13.  10.  2021,  SuZ 

29/2021-90,
• obseg in naravo delovnih izkušenj ter
• doseženo povprečje ocen na fakulteti in pravniškem državnem izpitu (PDI).

Poleg kandidatov se na sejo povabi  predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, okrožna sodnica 
svetnica mag. Samanta Nusdorfer.

K točki 10) dnevnega reda (Su 455/2021):

12. S K L E P :

Po obravnavi kandidatur za 2 mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani (Ur. l. RS, 
št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021) je Sodni svet sklenil,  da se na ustni razgovor povabijo štirje 
kandidati.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Pri oceni primernosti in izboru kandidatov za razgovor je Sodni svet upošteval:
• obrazloženo mnenje predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 16. 12. 2021, Su 

508/2021,
• obseg in naravo delovnih izkušenj, zlasti opravljanje sodniške službe ter
• doseženo povprečje ocen na fakulteti in pravniškem državnem izpitu (PDI).

Poleg kandidatov se na sejo povabi predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, višji sodnik Marjan 
Pogačnik.

• HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH



K točki 11a) dnevnega reda (Su 469/2021) in k točki 11b) dnevnega reda (Su 444/2021):

13. S K L E P :

Personalni svet Višjega sodišča v Ljubljani  se,  upoštevaje določbo drugega odstavka 31. člena 
Zakona o sodniški službi (ZSS), zaprosi za dodatna pojasnila glede podajanja ocen sodniške službe 
za sodnike v prvih treh letih opravljanja sodniške službe.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVETNIKA

K točki 12a) dnevnega reda (Su 422/2021):

Pred  obravnavo  te  točke  članica  mag.  Jonika  Marflak  Trontelj  zaradi  videza  nepristranskosti 
predlaga svojo izločitev in zapusti platformo, na kateri se je izvajala seja.

14. S K L E P :

Mag. Joniko Marflak Trontelj se izloči iz obravnavanja te zadeve. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

15. S K L E P :

Sabina Lavrič, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani,  izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje in se z dnem 1. 1. 2021 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter uvrsti v 52. 
plačni razred.  

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Mag. Jonika Marflak Trontelj se ponovno vključi na sejo.

K točki 12b) dnevnega reda (Su 420/2021):

16. S K L E P :

G. G., sodnica na Okrajnem sodišču v ..., izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 
13. 2. 2019 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter uvrsti v 52. plačni razred.  

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 0 PROTI: 11
Ugotovitev: Sklep ni sprejet.

• HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVETNIKA OZ. PODREDNO V PLAČNIH
RAZREDIH

K točki 13 dnevnega reda (Su 421/2021):



17. S K L E P :

Sabina  Kač, okrajna  sodnica  na  Okrajnem sodišču  v  Ljubljani,  izpolnjuje  pogoje  za  hitrejše 
napredovanje in se z dnem 1. 1. 2021 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter uvrsti v 52. 
plačni razred.  

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• DODELITEV

K točki 14 dnevnega reda (  Su 52/2022  ):

18. S K L E P :

Obravnavanje  te  točke  se  preloži  na  naslednjo  sejo  Sodnega  sveta,  tako  da  se  člane  pred 
odločanjem o predlogu seznani s celotnim gradivom glede preteklih dodelitev.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• PRENEHANJE SODNIŠKE SLUŽBE OZ. FUNKCIJE

K točki 15 dnevnega reda (Su 50/2022  ):

19. S K L E P :

Nadi Mitrović,  višji sodnici  svetnici  na Višjem sodišču v Ljubljani,  preneha sodniška služba z 
iztekom dne 31. 7. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• KOMISIJA ZA ETIKO IN INTEGRITETO

K točki 16 dnevnega reda (Su 1/2022-1  ):

20. S K L E P :

Sodni svet sprejema predlog Komisije za etiko in integriteto, s predstavniki katere se na eni od 
naslednjih sej opravi sestanek v zvezi z vprašanjem glede vnašanja načelnih mnenj v osebne spise 
sodnikov.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 17 dnevnega reda (Su 59/2022  ):

21. S K L E P :

Sodni svet bo o predlogu Komisije za etiko in integriteto za trajno ureditev svetovalca sodnikom za 



področje etike in integritete razpravljal na skupnem sestanku s predstavniki komisije na eni od 
naslednjih sej. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• OBRAVNAVA POBUDE PREDSEDNICE SODIŠČA

K točki 18 dnevnega reda (Su 307/2021):

22. S K L E P :

Obravnava pobude predsednice  Upravnega sodišča  RS z  dne 4.  5.  2021 glede kršitve  načela  
nezdružljivosti sodniške funkcije se preloži na eno od naslednjih sej. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Pri obravnavi te točke dnevnega reda zaradi izločitve skladno s sklepom, sprejetim na 5. seji 21. 
10. 2021, ni sodelovala mag. Jonika Marflak Trontelj.

• PERSONALNI SVETI

K točki 19 dnevnega reda (Su 58/2022)

23. S K L E P :

Ugotovi se, da je dr. Anji Drev na podlagi 4. točke drugega odstavka 35. člena Zakona o sodiščih 
15. 9. 2021 prenehala funkcija članice Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Mariboru.

Mateja  Zarič  Bukovnik,  okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  v  Lenartu,  postane  članica 
Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Mariboru za preostanek mandatne dobe, tj. do 5. 7. 2022.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

24. S K L E P :

Ugotovi se, da je mag. Andreji Veselič na podlagi 4. točke drugega odstavka 35. člena Zakona o 
sodiščih 14. 7. 2020 prenehala funkcija članice Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Mariboru.

Dr. Janez Žirovnik, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru, postane član Personalnega 
sveta Okrožnega sodišča v Mariboru za preostanek mandatne dobe, tj. do 5. 7. 2022.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 20 dnevnega reda (Su 467/2021):

25. S K L E P :



Na podlagi 34. člena Zakona o sodiščih Sodni svet sklene, da se v Uradnem listu RS razpišejo 
volitve članov personalnih svetov pri Vrhovnem sodišču RS, Višjem sodišču v Celju, Višjem sodišču 
v Kopru, Višjem sodišču v Ljubljani, Višjem sodišču v Mariboru, Višjem delovnem in socialnem 
sodišču,  Okrožnem sodišču  v  Celju,  Okrožnem sodišču  v  Kopru,  Okrožnem sodišču  v  Kranju, 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, Okrožnem sodišču v Mariboru, Okrožnem sodišču v Murski Soboti, 
Okrožnem sodišču v Novi  Gorici,   Okrožnem sodišču v Novem mestu,  Delovnem in socialnem 
sodišču v Ljubljani, Delovnem sodišču v Celju, Delovnem sodišču v Kopru in Delovnem sodišču v 
Mariboru. 

Volitve bodo potekale 21. 4. 2022 na sedežu sodišča, kjer so razpisane. Za dan razpisa volitev, s 
katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 17. 2. 2022. Novoizvoljeni člani navedenih 
personalnih svetov bodo funkcijo nastopili 5. 7. 2022.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

• PREDLOG ZAKONA

K točki 21 dnevnega reda (Su 66/2022):

Sodni svet se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), (EVA 2021-3130-0018).

26. S K L E P :

Sodni svet predlagatelje predlogov predpisov ponovno opozarja, da se prepogosto dogaja, da se 
zakonodajni predlogi posredujejo v mnenje z roki, ki Sodnemu svetu glede na organizacijo dela ne 
omogočajo vsebinske obravnave in sprejema mnenja. 

Sprejemanje zakonodajnih rešitev na način, ki ne omogoča tehtne strokovne razprave in v katerem 
se  ne  ocenijo  posledice  za  delovanje  sodstva,  z  vidika  zagotavljanja  vladavine  prava  in 
demokratičnih standardov modernih držav ni sprejemljivo. 

Sicer pa Sodni svet ugotavlja, da se predlog zakona niti ne nanaša na problematiko, do katere bi  
se moral Sodni svet v okviru svoje pristojnosti po 9. alineji 4. točke prvega odstavka 23. člena 
Zakona o sodnem svetu (ZSSve) opredeljevati.

Izid glasovanja o stališču: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Stališče je sprejeto.

• RAZNO

K točki 22a) dnevnega reda (Su 2/2022-6):

Sodni svet se je seznanil z odgovorom Evropske komisije z dne 13. 1. 2022 v zvezi z zmanjšanjem 
sredstev za delo Sodnega sveta.

K točki 22b) dnevnega reda (  Su 274/2021):

Sodni svet se je seznanil z vlogo stranke A. A. z dne 10. 1. 2022.



• DODATNO

K točki 23a) dnevnega reda (Su 2/2022-7):

Sodni svet se je seznanil z obvestilom Slovenskega sodniškega društva glede napada na sodnika 
Gorazda Tivadarja z dne 18. 1. 2022.

27. S K L E P :

Sodni svet najostreje obsoja napad znanega storilca na sodnika na Okrajnem sodišču v Ljutomeru, 
Gorazda Tivadarja, z uničenjem vetrobranskih stekel na njegovem vozilu ob odhodu s sodišča 18. 
1. 2022. Nezadovoljstvo z odločitvami sodišč se v demokratični družbi zagotavlja in uveljavlja v 
okviru predpisanih pravnih sredstev in sodnih postopkov, nikakor pa ne z nasiljem in izražanjem 
agresije nad sodnikom. 

Predmetno  zavržno  ravnanje  terja  takojšnje  ukrepanje  pristojnih  institucij,  pri  čemer  je  treba 
posebno pozornost nameniti zlasti preprečevanju takšnih in podobnih ravnanj, tako da bo celovito 
poskrbljeno za varnost sodnikov kot predstavnikov sodne veje oblasti, ki skrbijo za zagotavljanje 
vladavine prava v državi.

Ob tem Sodni svet opozarja, da so sodišča skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-
1) dolžna pisno oceniti  tveganja,  katerim so sodniki  in sodno osebje izpostavljeni  ter  nato po  
potrebi revidirati izjavo o varnosti z oceno tveganja. Poleg preučitve zmanjšanja možnosti fizičnih 
napadov  na  sodnike  Sodni  svet  izpostavlja  tudi  dalj  časa  trajajočo  izpostavljenost  biološkim 
dejavnikom in povečano možnost okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 ter potrebnost revizije izjav 
o varnosti z oceno tveganja tudi v tej zvezi.

Izid glasovanja o stališču: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Stališče je sprejeto.

K točki 23b) dnevnega reda (Su 153/2020-32):

Sodni svet se je seznanil z odgovorom predsednika Sodnega sveta ENCJ z dne 17. 1. 2022.

K točki 23c) dnevnega reda (Su 46/2022):

Sodni svet je obravnaval vlogo stranke B. B.

28. S K L E P :

Predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti se zaprosi, da se opredeli do navedb stranke in 
podrobneje pojasni problematiko v zvezi z vodenjem dvojezičnih postopkov na območju madžarske 
narodne skupnosti.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Dr. Erik Kerševan ob 20.50 zapusti sejo.

• MEDIJI IN SODSTVO



Nadaljevanje obravnave točke 2 dnevnega reda:

Mag. Emilu Zakonjšku se je pred nadaljevanjem obravnave te točke dnevnega reda na podlagi  
sklepa o izločitvi sodelovanja pri obravnavanju zadeve, sprejetega na 10. seji 13. 1. 2022, ob 20.50 
izključila povezava na platformo, na kateri se je izvajala seja. 

Sodni  svet  je  nadaljeval  razpravo  v  zvezi  z  medijskimi  objavami  glede  veljavnosti  potrdila  o 
opravljeni  diplomi  in  pravne  veljavnosti  potrdila  o  opravljanem pravosodnem izpitu  vrhovnega 
sodnika svetnika Branka Masleše.

29. S K L E P :

Skladno s predpisi s področja izvolitev sodnikov in imenovanj na sodniška mesta Sodni svet ni 
pristojen  preverjati  izpolnjevanja  formalnih  pogojev  kandidatov  za  sodniško  mesto,  ko  gre  za 
izbirne postopke,  ki  so  pravnomočno že zaključeni.  V  teh  okvirih  Sodni  svet  tudi  ni  pristojen 
presojati  verodostojnosti  in  pristnosti  listine,  ki  naj  bi  dokazovala  doseženo  stopnjo  izobrazbe 
(potrdila o diplomiranju), niti pravne veljavnosti potrdila o pravosodnem izpitu, ki ju je ob svoji 
kandidaturi na sodniško mesto predložil Branko Masleša kot kandidat za sodnika.

Ne glede na to pa Sodni svet na podlagi 2. člena Zakona o sodnem svetu (ZSSve) v okviru skrbi za 
zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo 
oblasti, pričakuje od vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše, da Sodnemu svetu in javnosti  
celovito pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu,  
ki se pojavljajo v medijih, saj prihaja zaradi nadaljevanja nejasnosti v tej zvezi do krnitve ugleda 
sodnika in sodstva v javnosti.

Izid glasovanja o stališču: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Stališče je sprejeto.  

Po zaključku obravnave te točke se je na sejo ob 21.50 ponovno vključil mag. Emil Zakonjšek.

Sodni svet je nadaljeval razpravo v zvezi z medijskimi objavami glede veljavnosti pravosodnega 
izpita Jasminke Jaše Trklja. 

30. S K L E P :

Skladno s predpisi s področja izvolitev sodnikov in imenovanj na sodniška mesta Sodni svet ni 
pristojen ponovno preverjati izpolnjevanja formalnih pogojev kandidatov za sodniško mesto, ko gre 
za izbirne postopke, ki so pravnomočno že zaključeni. V teh okvirih Sodni svet tudi ni pristojen 
ponovno presojati pravne veljavnosti potrdila o pravosodnem izpitu, ki ga je ob svoji kandidaturi na 
sodniško mesto predložila kot kandidatka za sodnico Jasminka Jaša Trklja. 

Izid glasovanja o stališču: ZA: 10 PROTI: 0
Ugotovitev: Stališče je sprejeto.   

Dodatna obrazložitev glasu ZA mag. Emila Zakonjška:

Strinjam  se  s  sprejetim  stališčem,  da  Sodni  svet  ni  pristojen  ponovno  preverjati  končanih 
postopkov izbire kandidatov za sodnike, ki so bili  predlagani v izvolitev in izvoljeni v Državnem 



zboru RS. Menim pa, da je potrebno pojasniti, da smo na podlagi dokumentacije ugotovili,  da je 
Sodni svet na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani na 39. seji 7. 9.  
2006 Državnemu zboru predlagal v izvolitev kandidatko Jasminko Jašo Trklja. Iz odločbe št. 1/06-
37 z dne 7. 9. 2006 je razvidno, da je  Sodni svet ugotovil, da je kandidatka Jasminka Jaša Trklja 
pravniški državni izpit opravila 10. 3. 1987.

Z odločbo št. 2/06-1269 z dne 26. 10. 2006 pa je Sodni svet ugotovil, da je bila Jasminka Jaša 
Trklja 29. 9. 2006 izvoljena v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani in da je z dnem 10. 10. 2006 prisegla pred predsednikom Državnega zbora in s 
tem dnem nastopila sodniško službo, ter sodnico uvrstil v ustrezen plačni razred.

Sodni  svet  je v  tem izbirnem postopku zavzel  stališče,  da  je kandidatka Jasminka Jaša Trklja 
izpolnjevala vse pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, kot jih je določal tedaj veljavni Zakon o 
sodniški službi (ZSS), torej je izpolnjevala tudi splošni pogoj, da je opravila pravniški državni izpit. 
Da sodnica izpolnjuje vse pogoje za izvolitev končno potrjuje tudi dejstvo, da je bila izvoljena v 
Državnem zboru RS.

Seja se je zaključila ob 22.30.

Naslednja seja bo v četrtek, 3. 2. 2022, ob 14.00. 

   
Predsednik Sodnega sveta RS

 Vladimir Horvat

OBVESTILO O OBJAVI ODLOČB
Odločitve sodnega sveta o pravicah, obveznostih in pravnih koristi,  kot so odločitve o izvolitvi, 
imenovanju,  napredovanju  v  plačnem razredu ali  nazivu,  na  položaj  ali  višje  sodniško  mesto, 
dodelitvi ali premestitvi sodnika, potrditvi ocene, da sodnik ne ustreza sodniški službi, imenovanju 
ali  razrešitvi  predsednika  sodišča  in  pritožbah sodnikov, se po pravnomočnosti  v  anonimizirani  
obliki objavijo na spletni strani Sodnega sveta http://www.sodni-svet.si/#/ssvet/staliscaOdlocitve.

http://www.sodni-svet.si/#/ssvet/staliscaOdlocitve


PRILOGA I
k zapisniku 11. seje Sodnega sveta z dne 20. 1. 2022

POROČILO O IZBIRNEM POSTOPKU
za dve mesti okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju (Ur. l. RS, št. 100 z dne 

24. 6. 2021)

Na razpisani dve mesti  okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju (Ur. l. RS, št. 100 z dne 
24. 6. 2021)  se je prijavilo 14 kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju kandidati). Sodni svet je 
vodil izbirni postopek v več fazah, pri čemer so si faze sledile zaporedno, glede na izid prejšnje 
faze. Prva faza je zajemala preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev kandidatov. V drugi fazi je 
Sodni svet opravil oceno primernosti kandidatov, v tretji fazi je po opravljenih razgovorih opravil 
izbor.

Prva faza izbirnega postopka:

Sodni svet je preveril izpolnjevanje razpisnih pogojev za izvolitev na sodniški mesti. Ugotovljeno je 
bilo, da se je na razpis prijavilo 14 kandidatov, ki so vsi izpolnjevali razpisne pogoje. En kandidat je 
kandidaturo umaknil.

Druga faza izbirnega postopka:

Sodni svet je na 10. seji 13. 1. 2022 opravil oceno primernosti kandidatov, pri čemer je upošteval 
dokončno  mnenje  začasne  predsednice  Okrožnega  sodišča  v  Kranju  z  dne  3.  12.  2021,  SuZ 
31/2021-75,  obseg  in  naravo  delovnih  izkušenj  ter  doseženo  povprečje  ocen  na  fakulteti  in 
pravniškem državnem izpitu (PDI) ter sklenil, da se na ustni razgovor povabijo štirje kandidati. 

Tretja faza izbirnega postopka:

Sodni svet je razgovor z vsemi povabljenimi kandidati opravil na 11. seji 20. 1. 2021. Na razgovorih 
je bila navzoča začasna predsednica Okrožnega sodišča v Kranju, okrožna sodnica svetnica Špela 
Jakopič.

Po opravljenih razgovorih je Sodni svet na 11. seji 20. 1. 2022 sklenil, da se na razpisani  mesti 
okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju izbere Nino Zupan in mag. Matejo Špes ter 
ju predlaga Državnemu zboru RS v izvolitev.

Ljubljana, 20. 1. 2022

   
Predsednik Sodnega sveta RS

 Vladimir Horvat



PRILOGA II
k zapisniku 11. seje Sodnega sveta z dne 20. 1. 2022

POROČILO O IZBIRNEM POSTOPKU
za eno mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani (Ur. l. RS, št. 108 z dne 

9. 7. 2021)

Na razpisano mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Sežani (Ur. l. RS, št. 108 z dne 9. 7. 
2021) se je prijavilo 23 kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju kandidati). Sodni svet je vodil 
izbirni postopek v več fazah, pri čemer so si faze sledile zaporedno, glede na izid prejšnje faze.  
Prva faza je zajemala preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev kandidatov. V drugi fazi je Sodni 
svet opravil oceno primernosti kandidatov, v tretji fazi je po opravljenih razgovorih opravil izbor.

Prva faza izbirnega postopka:

Sodni svet je preveril izpolnjevanje razpisnih pogojev za izvolitev na sodniški mesti. Ugotovljeno je 
bilo, da se je na razpis prijavilo 23 kandidatov, ki so vsi izpolnjevali razpisne pogoje. Dva kandidata 
sta kandidaturo umaknila.

Druga faza izbirnega postopka:

Sodni svet je na 10. seji 13. 1. 2022 opravil oceno primernosti kandidatov, pri čemer je upošteval 
dokončno mnenje predsednice Okrožnega sodišča v Kopru z dne 13. 10. 2021, SuZ 43/2021- 134, 
obseg  in  naravo  delovnih  izkušenj  ter  doseženo  povprečje  ocen  na  fakulteti  in  pravniškem 
državnem izpitu (PDI) ter sklenil, da se na ustni razgovor povabita kandidatki.

Tretja faza izbirnega postopka:

Sodni svet je razgovor z obema povabljenima kandidatkama opravil na 11. seji 20. 1. 2022. Na 
razgovorih je bila navzoča predsednica Okrožnega sodišča v Kopru, okrožna sodnica svetnica mag. 
Samanta Nusdorfer.

Po opravljenih razgovorih je Sodni svet na 11. seji 20. 1. 2022 sklenil, da se na razpisano mesto 
okrajnega sodnika  na Okrajnem sodišču v  Sežani  izbere  Mojco Švara Buda  ter  jo  predlaga 
Državnemu zboru RS v izvolitev.

Ljubljana, 20. 1. 2022

   
Predsednik Sodnega sveta RS

 Vladimir Horvat
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