
                                                         

Opr. št.: Su 316/2019-11
Datum: 13. 6. 2019

                                                                                       
Z A P I S N I K

22. seje Sodnega sveta RS
13. junij 2019

Seja je potekala v prostorih  Sodnega sveta,  Trdinova 4, Ljubljana,  in se je pričela  ob
14.00.

NAVZOČI ČLANI: Martina Colnar
Vladimir Horvat
dr. Erik Kerševan (do 18.55)

                                      dr. Barbara Nerat
Albina Hrnec Pečnik

  mag. Jana Petrič (do 15.40 in od 17.15 dalje)
  Maja Praviček
          prof. dr. Saša Prelič
 Andrej Rozman
          prof. dr. Grega Strban
   mag. Emil Zakonjšek

OSTALI NAVZOČI: Daša Sikošek, dodeljena okrajna sodnica
Brina Redling, pravosodna svétnica, zapisnikarica

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan.  

  DNEVNI RED

1. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

     Sprejme se dnevni red 22. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Obravnava kandidatur za tri prosta mesta okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču

v Kranju,  in  sicer  dve  za  kazenskopravno področje  in  eno za  družinskopravno
področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 61 z dne 14. 9. 2018); Su 166/2019

3. Obravnava  kandidatur  za  štiri  prosta  mesta  okrožnih  sodnikov  na  Okrožnem
sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
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kazensko področje (razpis, objavljen v Ur. l.  RS št. 61 z dne 14. 9. 2018); Su
214/2019 ter

Obravnava kandidatur za tri prosta mesta okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v
Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 65 z dne 5.
10. 2018); Su 230/2019

4. Obravnava  zaprosila  predsednika  republike  za  podajo  mnenja  o  kandidatih  za
sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (javni poziv, objavljen
v Ur. l. RS št. 17 z dne 22. 3. 2019); Su 306/2019

5. Imenovanje predsednika Okrajnega sodišča v Lendavi (javni poziv, objavljen v Ur.
l. RS št. 82 z dne 21. 12. 2018); Su 40/2019

6. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj svétnika; Su 268/2019;
Su 209/2019; Su  227/2019; Su 276/2019; Su 308/2019; Su 319/2019

7. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v plačnih razredih; Su 235/2019;
Su 193/2019; Su 175/2019; Su 296/2019

8. Odločanje  o  predlogu za  hitrejše  napredovanje  v  višji  sodniški  naziv  na  istem
sodniškem mestu; Su 291/2019; Su 302/2019; Su 274/2019

9. Obravnava  predloga  za  prenehanje  sodniške  službe  oziroma  funkcije;  Su
307/2019

      10. Imenovanje nadomestnega člana disciplinskega sodišča; Su DZ 17/2018
      11.  Razno:

 a)  Seznanitev  z  zapisom sestanka  posvetovalno-pogajalske  skupine  za  izboljšanje
plačnega položaja sodnikov z dne 7. 5. 2019; Su 559/2018

 b) Seznanitev z Zapisnikom sestanka delovnih skupin Službe za upravljanje projektov
Vrhovnega sodišča RS z dne 17. 5. 2019; Su 94/2018

 c) Mediji in sodstvo; Su 12/2019
 12. Dodatno:
 a) Obravnava predloga člana Sodnega sveta v zvezi z izjavami sodnika o posegu v
njegovo neodvisnost; Su 264/2019

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda:

Dodeljena okrajna sodnica Daša Sikošek je podala poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih
sej in o tekočem dogajanju v zvezi s poslovanjem Sodnega sveta.
 

 IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 2 dnevnega reda (Su 166/2019):

V zvezi z javnim razpisom za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v
Kranju, in sicer dva za kazenskopravno področje ter enega za družinskopravno področje
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 61 z dne 14. 9. 2018), je Sodni svet na 22. seji obravnaval
le kandidature za eno prosto mesto za družinskopravno področje. Na celoten razpis se je
prijavilo devetnajst kandidatov, pet jih je kandidaturo umaknilo.  Sodni svet je pri oceni
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primernosti  kandidatov  za  družinskopravno  področje  upošteval  dokončno  mnenje
predsednice  Okrožnega  sodišča  v  Kranju  št.  SuZ  27/2018  z  dne  7.  2.  2019,  delovne
izkušnje  ter  poznavanje  področja,  na  katerem bo izbrani  kandidat  deloval.  Na podlagi
navedenih kriterijev je Sodni svet na razgovor povabil tri kandidate. Na razgovorih je bila
navzoča predsednica Okrožnega sodišča v Kranju, okrožna sodnica svétnica Janja Roblek.

2. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku  za tri prosta mesta  okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Kranju, in sicer dveh za kazenskopravno področje ter enega za družinskopravno
področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 61 z dne 14. 9. 2018), na katerega se je prijavilo
19 kandidatov,  Sodni  svet  na eno prosto  mesto  na družinskopravnem področju izbere
Gregorja Berdena in ga predlaga Državnemu zboru v izvolitev.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10     PROTI: 1
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Poročilo o izbirnem postopku bo priloga zapisnika ene od naslednjih  sej,  na kateri  bo
izbran še kandidat za preostalo eno prosto mesto za kazenskopravno področje. 

Članica Sodnega sveta mag. Jana Petrič je začasno zapustila sejo ob 15.40.

K točki 3 dnevnega reda (Su 167/2019):

V zvezi z javnim razpisom za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v
Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje ter eno za kazensko področje
(razpis, objavljen v Ur. l. RS št. 61 z dne 14. 9. 2018), ter javnim razpisom za tri prosta
mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje
(razpis, objavljen v Ur. l. RS št. 65 z dne 5. 10. 2019) je Sodni svet na 22. seji obravnaval
kandidature za preostala skupno tri prosta mesta za civilno (družinsko področje). Sodni
svet je pri oceni primernosti kandidatov upošteval dokončni mnenji predsednika Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. Su 462/2018 z dne 25. 3. 2019 in št. Su 585/2018 z dne 2. 4. 2019,
obseg in  vrsto delovnih  izkušenj  ter  doseženo povprečje  ocen na fakulteti  in  PDI.  Na
podlagi  navedenih  kriterijev  je  Sodni  svet  na  razgovor  povabil  šest  kandidatov,  zaradi
umika kandidatur dveh kandidatk pa je razgovor opravil s štirimi kandidati. Na razgovorih
sta bila navzoča predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, višji sodnik Marjan Pogačnik, in
podpredsednica Okrožnega sodišča v Ljubljani, okrožna sodnica Mihela Mohorič.

Članica Sodnega sveta mag. Jana Petrič je ponovno pristopila na sejo ob 17.15. 

3. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za kazensko
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področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 61 z dne 14. 9. 2018), na katerega se je
prijavilo 32 kandidatov, Sodni svet na eno od treh razpisanih prostih sodniških mest za
civilno (družinsko) pravno področje imenuje mag. Barbaro Petrič.

Sodnica se uvrsti v 50. plačni razred.
 
Premestitev  sodnice z Okrajnega sodišča v Cerknici  na Okrožno sodišče v Ljubljani  se
opravi 30. dan po pravnomočnosti odločbe.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11           PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Članica mag. Jana Petrič pri glasovanju o 4. in 5. sklepu ni sodelovala, ker ni bila prisotna
na razgovorih, ki so bili pod točko 3 dnevnega reda opravljeni na 22. seji.

4. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za kazensko
področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 61 z dne 14. 9. 2018), na katerega
prijavilo 32 kandidatov, Sodni svet na eno od treh razpisanih prostih sodniških mest za
civilno (družinsko) pravno področje izbere Petrušo Jager in jo predlaga Državnemu zboru
v izvolitev.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10         PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

5. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za kazensko
področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 61 z dne 14. 9. 2018), na katerega
prijavilo 32 kandidatov, Sodni svet na eno od treh razpisanih prostih sodniških mest za
civilno (družinsko) pravno področje izbere mag. Katjo Rebula in jo predlaga Državnemu
zboru v izvolitev.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9   PROTI: 1
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

6. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Ugotovi se, da je kandidatka A. A. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

7. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidat  B. B. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 61 z dne 14. 9. 2018) umaknil.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

8. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka C. C. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

9. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka D. D. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

10. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Ugotovi se, da je kandidatka E. E. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

11. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka F. F. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

12. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka G. G. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

13. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka H. H. kandidaturo za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) pravno področje in eno za
kazensko  področje  (razpis,  objavljen  v  Uradnem  listu  RS  št.  61  z  dne  14.  9.  2018)
umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

14. S K L E P :
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Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku  za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št.
65 z dne 5. 10. 2018), na katerega se je prijavilo 30 kandidatov, Sodni svet na eno od treh
razpisanih prostih sodniških mest za družinskopravno pravno področje imenuje  Tatjano
Hofbauer.

Sodnica se uvrsti v 50. plačni razred.
 
Premestitev sodnice z Okrajnega sodišča v Ljubljani  na Okrožno sodišče v Ljubljani  se
opravi 30. dan po pravnomočnosti odločbe.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11         PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

15. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku  za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št.
65 z dne 5. 10. 2018), na katerega se je prijavilo 30 kandidatov, Sodni svet na eno od treh
razpisanih prostih sodniških mest za družinskopravno področje imenuje  Eriko Ponikvar
Dečman.

Sodnica se uvrsti v 50. plačni razred.
 
Premestitev sodnice z Okrajnega sodišča v Ljubljani  na Okrožno sodišče v Ljubljani  se
opravi 30. dan po pravnomočnosti odločbe.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11     PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Članica mag. Jana Petrič pri glasovanju o 16. sklepu ni sodelovala, ker ni bila prisotna na
razgovorih, ki so bili pod točko 3 dnevnega reda opravljeni na 22. seji.

16. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po opravljenem izbirnem postopku  za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem
sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št.
65 z dne 5. 10. 2018), na katerega se je prijavilo 30 kandidatov, Sodni svet na eno od treh
razpisanih prostih mest za družinskopravno področje izbere  Mojco Gosar Kegel  in  jo
predlaga Državnemu zboru v izvolitev.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9     PROTI: 1
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Ugotovitev: Sklep se sprejme.

          17. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka A. A. kandidaturo za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št.
65 z dne 5. 10. 2019) umaknila.
 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

          18. S K L E P :
 

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidat B. B. kandidaturo  za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št.
65 z dne 5. 10. 2019) umaknil.
 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

          19. S K L E P :
 

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka C. C. kandidaturo za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št.
65 z dne 5. 10. 2019) umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

         20. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka D. D. kandidaturo za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št. 
65 z dne 5. 10. 2019) umaknila.
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Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Poročilo  o  izbirnem postopku glede razpisa  za tri  prosta  mesta okrožnega sodnika  na
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št.
65 z dne 5. 10. 2018) je priloga I tega zapisnika. 

 ZAPROSILO  ZA  MNENJE  O  KANDIDATIH  ZA  SODNIKA  NA
SPLOŠNEM SODIŠČU EU V LUKSEMBURGU

K točki 4 dnevnega reda (Su 306/2019):

21. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Obravnavanje zaprosila predsednika republike za podajo mnenja o kandidatih za sodnika
na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS št.
17 z dne 22. 3. 2019) se preloži na eno od naslednjih sej.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11  PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 PREDLOG ČLANA SODNEGA SVETA V ZVEZI Z IZJAVAMI SODNIKA O
POSEGU V NJEGOVO NEODVISNOST

K točki 11 a) dnevnega reda (Su 264/2019):

Sodni svet je obravnaval predlog člana mag. Emila Zakonjška v zvezi z izjavami sodnika
Zvjezdana Radonjića o posegu v njegovo neodvisnost. 

22. S K L E P

Sodni svet sprejme stališče:

Sodni svet v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi varuje samostojnost in neodvisnost
sodne veje oblasti in njen javni ugled (2. člen Zakona o sodnem svetu). Na podlagi objav v
medijih  in  poročila  predsednika  Okrožnega  sodišča  v  Ljubljani  z  dne  23.  4.  2019  s
prilogami se je Sodni  svet seznanil  z  navedbami sodnika Zvjezdana Radonjića,  ki  je v
povezavi  s  konkretno  kazensko zadevo,  v  kateri  je  predsedoval  senatu,  trdil  da je  bil
deležen številnih pritiskov, in sicer: »Ves čas tega sojenja, ki traja štiri mesece, se me je
poskušalo  disciplinirati  in  diskreditirati  na  različne  načine«,  kot  je  zapisal  v  pisnem
odgovoru predsedniku sodišča z dne 17. 4. 2019. V tem dopisu sodnik navaja okoliščine, ki
naj bi predstavljale poseg v njegovo neodvisnost. 

Sodni  svet  ugotavlja,  da  okoliščin  in  ravnanja,  ki  jih  navaja  sodnik  kot  obliko
nedovoljenega pritiska, ni mogoče obravnavati kot poseg v njegovo neodvisnost, temveč
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gre za procesna ravnanja in ukrepe, ki ne predstavljajo nedovoljenega pritiska na sodnika
pri sojenju (zahteva za izločitev, ovadba, obnašanje strank na glavni obravnavi). Kot pritisk
na sodnika s strani »vrhov pravosodja« tudi ni mogoče šteti dopisa vodje Specializiranega
državnega tožilstva predsedniku sodišča, ki je bil kritičen do izjav in odnosa sodnika do
državne tožilke na glavni obravnavi. Sodnik ni navedel nobenih konkretnih okoliščin, na
podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno zaključiti, da je bil strani kolegov sodnikov nanj
izvajan pritisk, kako naj reši konkretno kazensko zadevo.

Sodni svet ugotavlja, da so trditve sodnika Zvjezdana Radonjića o poskusu vplivanja na
njegovo  sodniško  neodvisnost   brez  podlage  in  posledica  njegovega  subjektivnega
dojemanja. 

Sodni svet poudarja, da imajo sodniki pravico do javnega izražanja, a opozarja na določbe
Kodeksa sodniške etike, ki sodnika zavezujejo, da je v odnosu do strank in udeležencev
postopka spoštljiv  in da se mora vzdržati  komentarjev o njihovem delu.  Še posebej  v
okviru sodnega postopka, mora biti sodnik zadržan, umirjen in ne preoster. Sodnik ne sme
podajati  dvoumnih,  tendencioznih  in  provokativnih  izjav  in  svojih  subjektivnih  mnenj,
posebej če gre za domneve in stališča,  povezana s konkretnim kazenskim postopkom. 

Do etičnosti ravnanja sodnika v konkretnem primeru pa se Sodni svet ne opredeljuje, saj
je to v pristojnosti Komisije za etiko in integriteto.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11  PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 SODNA UPRAVA

K točki 5 dnevnega reda   (Su 40/2019):

Podpredsednik Sodnega sveta prof dr. Grega Strban in članica Sodnega sveta mag. Jana
Petrič pri glasovanju o 23. sklepu nista sodelovala, ker nista bila prisotna na razgovoru s
kandidatom na 18. seji Sodnega sveta.

         23. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Bojan Bočkorec, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Lendavi, se s 30. 8. 2019 imenuje
na mesto predsednika Okrajnega sodišča v Lendavi za dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9  PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVÉTNIKA

K točki 6a) dnevnega reda (  Su 268/2019  ):
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24. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Mag.  Mirjana  Reberc, okrožna  sodnica  na  Okrožnem sodišču  v  Ljubljani,  izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 imenuje na položaj okrožne
sodnice svétnice ter se uvrsti v 54. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11   PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6b) dnevnega reda (  Su 209  /2019):

25. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Barbra  Kejžar  Verčič,  okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  v  Ljubljani, izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 19. 4. 2018 imenuje na položaj okrajne
sodnice svétnice ter se uvrsti v 52. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11    PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6c) dnevnega reda Su 227/2019):

26. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Simon Došen, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, izpolnjuje pogoje
za hitrejše napredovanje in se z dnem 20. 9. 2016 imenuje na položaj okrožnega sodnika
svétnika ter se uvrsti v 54. plačni razred (pri čemer obdrži plačni razred, v katerega je
uvrščen kot podpredsednik sodišča).

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6d) dnevnega reda Su 276/2019):

27. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predlog A. A., okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v ..., za hitrejše napredovanje na
položaj okrožnega sodnika svétnika, se zavrne.
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Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6e) dnevnega reda Su 308/2019):

28. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Špela Jakopič,  okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Kranju,  izpolnjuje  pogoje za
hitrejše  napredovanje  in  se  z  dnem 1.  1.  2019  imenuje  na  položaj  okrožne  sodnice
svétnice ter se uvrsti v 54. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6f) dnevnega reda Su 319/2019):

29. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Karmen Razdevšek, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Celju, izpolnjuje pogoje za
hitrejše  napredovanje  in  se  z  dnem 1.  1.  2019  imenuje  na  položaj  okrožne  sodnice
svétnice ter se uvrsti v 54. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH

K točki 7a) dnevnega reda Su 235/2019):

30. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Nadja Podobnik Oblak,  okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani, izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 uvrsti v 51. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 7b) dnevnega reda (  Su 193/2019  ):

31. S K L E P :
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Sodni svet je glasoval o sklepu:

Katja  Klug,  okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  v  Mariboru, izpolnjuje  pogoje  za
hitrejše napredovanje in se z dnem 1. 1. 2019 uvrsti v 50. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 7c) dnevnega reda (  Su 175/2019  ):

32. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Daša Pogorevc Filipič, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Grosupljem, izpolnjuje
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 20. 7. 2018 uvrsti v 51. plačni razred, pri
čemer obdrži plačni razred, v katerega je uvrščena kot predsednica sodišča.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 7d) dnevnega reda (  Su 269/2019  ):

33. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Klavdija Prah, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Celju, izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje in se z dnem 13. 6. 2018 uvrsti v 50. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11    PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 HITREJŠE  NAPREDOVANJE  V  VIŠJI  SODNIŠKI  NAZIV  NA  ISTEM
SODNIŠKEM MESTU

K točki 8a) dnevnega reda (Su 291/2019):

34. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predlog  A.  A.,  okrajnega  sodnika  svétnika  na  Okrajnem  sodišču  v  ..., za  hitrejše
napredovanje v višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu, se zavrne.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.
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K točki 8b) dnevnega reda (Su 302/2019):

35. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predlog  B.  B.,  okrožnega  sodnika  svétnika  na  Okrožnem  sodišču  v  ...,  za  hitrejše
napredovanje v višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu, se zavrne.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 8c) dnevnega reda (Su 274/2019):

36. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predlog  C.  C.,  okrajne  sodnice  svétnice  na  Okrajnem  sodišču  v  ..., za  hitrejše
napredovanje v višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu, se zavrne.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 PRENEHANJE SODNIŠKE SLUŽBE OZIROMA FUNKCIJE

K točki 9a) dnevnega reda   (  Su 307/2019  )  :

37. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Andreju Jerinu, okrajnemu sodniku  svétniku na Okrajnem sodišču v Velenju, preneha
sodniška služba 31. 7. 2019 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški
službi.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

 IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA DISCIPLINSKEGA SODIŠČA

K točki 10 dnevnega reda (Su DZ 17/2018):

38. S K L E P :
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Sodni svet je glasoval o sklepu:

Na mesto članice disciplinskega sodišča Maje Praviček, ki ji je funkcija predčasno preneha-
la, se z dnem 13. 6. 2019 za čas do 20. 11. 2021 imenuje nadomestni član disciplinskega
sodišča prof. dr. Saša Prelič.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

39. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Za predsednika disciplinskega sodišča se z dnem 13. 6. 2019 za čas do 20. 11. 2021
imenuje mag. Emil Zakonjšek.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

40. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Za namestnika predsednika disciplinskega sodišča se z dnem 13. 6. 2019 za čas do 20. 11.
2021 imenuje prof. dr. Saša Prelič.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan je zapustil sejo ob 18.55.

Vodenje  seje  Sodnega  sveta  prevzame  podpredsednik  Sodnega  sveta,  prof.  dr.  Grega
Strban.

 RAZNO

K točki 11a) dnevnega reda (Su 559/2018):

Sodni  svet  se  je  seznanil  z  zapisom  sestanka  posvetovalno-pogajalske  skupine  za
izboljšanje plačnega položaja sodnikov z dne 7. 5. 2019.

K točki 11b) dnevnega reda (Su 94/2018):

Sodni svet se je seznanil  z Zapisnikom sestanka delovnih skupin Službe za upravljanje
projektov Vrhovnega sodišča RS z dne 17. 5. 2019.
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K točki 11c) dnevnega reda (Su 338/2019):

Sodni svet se je seznanil s tožbo višje sodnice A. A.  zoper odločbo Sodnega sveta št. Su
29/2019-4 z dne 28. 3. 2019.

K točki 11d) dnevnega reda (Su 12/2019):

Sodni svet se je seznanil z medijskimi objavami s področja pravosodja.

Seja se je zaključila ob 19.25.

Naslednja seja bo v četrtek, 20. 6. 2019, ob 14.00.

                Predsednik Sodnega sveta RS
                 dr. Erik Kerševan, l. r. 
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PRILOGA I

k zapisniku 22. seje Sodnega sveta z dne 13. 6. 2019

 

POROČILO O IZBIRNEM POSTOPKU ZA IZBIRO KANDIDATOV

ZA TRI PROSTA  MESTA OKROŽNEGA SODNIKA NA OKROŽNEM SODIŠČU V
LJUBLJANI ZA DRUŽINSKOPRAVNO PODROČJE

(RAZPIS, OBJAVLJEN V UR. L. RS ŠT. 65 Z DNE 5. 10. 2019)

 

Na tri  razpisana prosta  mesta  okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v  Ljubljani  za
družinskopravno področje (razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 65 z dne 5. 10. 2018)
se je prijavilo 30 kandidatov. Sodni svet je vodil izbirni postopek v treh fazah, pri čemer so
si faze sledile zaporedno, glede na izid prejšnje faze. 

Prva faza izbirnega postopka:
Sodni  svet  je  preveril  izpolnjevanje  razpisnih  pogojev  za  izvolitev  in  imenovanje  na
sodniško  mesto.  Ugotovljeno  je  bilo,  da se  je  na  razpis  prijavilo  30  kandidatov;  vsi
prijavljeni kandidati so razpisne pogoje izpolnjevali.
 
Druga faza izbirnega postopka:
Sodni svet je na 21. seji 30. 5. 2019 sklenil, da se v skupno obravnavo združijo razpis za
štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno
(družinsko) pravno področje ter en za kazensko področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št.
61 z dne 14. 9. 2018), razpis za tri prosta mesta okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v
Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št. 65 z dne 5. 10.
2018) ter razpis za eno prosto mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani
za kazensko področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS št. 14 z dne 8. 3. 2019).

Na isti seji je Sodni svet po opravljenem izbirnem postopku za skupno šest prostih mest za
civilno (družinsko) pravno področje (razpisa, objavljena v Ur. l. RS št. 61 z dne 14. 9. 2018
in št. 65 z dne 5. 10. 2019) pri oceni primernosti kandidatov najprej upošteval dokončni
mnenji predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 462/2018 z dne 25. 3. 2019 in št.
Su 585/2018 z dne 2. 4. 2019, sodniške izkušnje in zadnjo oceno sodniške službe. Na
podlagi navedenih kriterijev je Sodni svet izbral Tatjano Hofbauer, mag. Barbaro Petrič in
Eriko Ponikvar Dečman, pri čemer je odločil, da bo o njihovem imenovanju na sodniško
mesto na posameznem od predmetnih dveh javnih razpisov, uvrstitvi v plačni razred in
premestitvi  odločal,  ko  bodo  izbrani  še  kandidati  za  preostala  tri  prosta  mesta  za
družinskopravno področje.

Na isti seji je Sodni svet sklenil, da se za skupno preostala tri prosta mesta za civilno
(družinsko) pravno področje (razpisa, objavljena v Ur. l. RS št. 61 z dne 14. 9. 2018 in št.
65  z  dne 5.  10.  2019)  na  ustni  razgovor  na  22.  sejo  13.  6.  2019 izmed prijavljenih
kandidatov  povabi  šest  kandidatov.  Pri  oceni  primernosti  kandidatov  je  Sodni  svet
upošteval dokončni mnenji predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 462/2018 z
dne 25. 3. 2019 in št. Su 585/2018 z dne 2. 4. 2019, obseg in vrsto delovnih izkušenj ter
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doseženo povprečje ocen na fakulteti in PDI.

Štirje kandidati so v teku postopka kandidaturo na razpisu za tri prosta mesta okrožnega
sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v
Ur. l. RS št. 65 z dne 5. 10. 2019) umaknili, zato je Sodni svet na 22. seji 13. 6. 2019
opravil razgovore le s štirimi kandidati.

Tretja faza izbirnega postopka:
Sodni svet je razgovore za skupno preostala tri prosta mesta za civilno (družinsko) pravno
področje  s  kandidati  opravil  na  22.  seji  13.  5.  2019.  Na  razgovorih  sta  bila  navzoča
predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, višji sodnik Marjan Pogačnik, in podpredsednica
Okrožnega sodišča v Ljubljani, okrožna sodnica Mihela Mohorič.

Po opravljenih razgovorih je Sodni svet sklenil, da na tri razpisana prosta mesta okrožnega
sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, objavljen v
Uradnem listu RS št. 65 z dne 5. 10. 2018) imenuje Tatjano Hofbauer in Eriko Ponikvar
Dečman ter izbere Mojco Gosar Kegel in jo predlaga Državnemu zboru v izvolitev.

Ljubljana, 13. 6. 2019

                                                                                     Predsednik Sodnega sveta RS
                                                                                                dr. Erik Kerševan, l. r.  
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