
Opr. št.: Su 523/2019-20
Datum: 7. 11. 2019

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

7. novembra 2019

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

NAVZOČI ČLANI: Vladimir Horvat
dr. Erik Kerševan
dr. Barbara Nerat - od 16.05
Albina Hrnec Pečnik
mag. Jana Petrič
Maja Praviček 
prof. dr. Saša Prelič
Andrej Rozman
prof. dr. Grega Strban – do 17.55  
mag. Emil Zakonjšek

OPRAVIČENO ODSOTNI: Martina Colnar

OSTALI NAVZOČI: Maja Rozman, generalna sekretarka Sodnega sveta
Barbara Ušaj, pravosodna svetnica, 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 29. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Obravnava  kandidatur  za  dve mesti  kandidatk  ali  kandidatov za  sodnici  ali  sodnika  na 

Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (prvi razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z 
dne 22. 3. 2019, drugi pa v Ur. l. RS, št. 38 z dne 14. 6. 2019) Razgovor s kandidati; Su 
306/2019 in Su 498/2019

3. Obravnava kandidatur za mesto višjega sodnika na kazenskem oddelku Višjega sodišča v 
Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 22 z dne 5. 4. 2019); Su 415/2019 

4. Obravnava kandidatur za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru (razpis, 
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objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne 29. 3 2019); Su 391/2019 
5. Obravnava kandidatur za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu 

(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 36 z dne 7. 6. 2019); Su 436/2019
6. Imenovanje podpredsednika Višjega sodišča v Mariboru (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, 

št. 46 z dne 19. 7. 2019); Su 427/2019 
7. Imenovanje predsednika Okrajnega sodišča v Črnomlju (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 

10 z dne 15. 2. 2019); Su 127/2019
8. Imenovanje podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, 

št. 11 z dne 22. 2. 2019); Su 132/2019
9. Imenovanje podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča (javni poziv, objavljen 

v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019); Su 189/2019
10.Sklep o objavi poziva za mesto predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki; Su 463/2019
11.Javni poziv za dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na delo na Vrhovno sodišče 

RS s predvideno razporeditvijo na upravni oddelek (poziv, objavljen 31. 5. 2019 na spletni 
strani Ministrstva za pravosodje); Su 336/2019

12.Predlog  za  hitrejše  napredovanje  na  položaj  svétnika;  Su  245/2019,  Su  496/2019,  Su 
514/2019, Su 522/2019

13.Predlogi za hitrejše napredovanje v plačnih razredih; Su 68/2019, Su 480/2019
14.Zahteva za premestitev višje sodnice na Višje sodišče v Kopru; Su 512/2019
15.Ponovna  obravnava  osnutka  predloga  Zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  zakona  o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (EVA: 2019-3130-0009); Su 300/2019
16.Obravnava problematike dodeljenih sodnikov; Su 438/2018
17. Razno:

a) Seznanitev z  vlogo okrožnega sodnika za zaščito sodnikove strokovne in osebne 
integritete,  Su  494/2019,  red.  št.  1-3;  Seznanitev  z  zaprosilom  predsednika 
Okrožnega  sodišča  ...  v  zvezi  s  prispevkom  okrožnega  sodnika  v  časopisu 
Demokracija, Su 484/2019, red. št. 1 in 3; Seznanitev z izjavo okrožnih sodnikov 
kazenskega,  specializiranega  in  preiskovalnega  oddelka  Okrožnega  sodišča  … in 
odgovorom okrožnega sodnika na podano izjavo; Su 264/2019, red. št. 24 ter od 27 
do 40

b) Seznanitev z zapisnikom sestanka delovnih skupin za projekta v pristojnosti Službe 
za upravljanje projektov in za projekte, ki tečejo v okviru posamezne podaktivnosti  
projekta Slovensko sodstvo 2020 – Sodimo skupaj z dne 27. 9. 2019; Su 94/2018-
26

c) Seznanitev  s  predlogom  predsednice  Upravnega sodišča  RS za  nove in  dodatne 
zaposlitve; Su 518/2019

d) Seznanitev z obvestilom o zaključku postopka Komisije za preprečevanje korupcije z 
dne 21. 10. 2019; Su 382/2018-33

e) Seznanitev s ponudbo za sodelovanje pri Oceni kompetenc in razvojnega potenciala 
kandidatov; Su 515/2019, red. št. 1 do 2

f) Mediji in sodstvo; Su 12/2019, red. št. 359-378
18.Dodatno:

a) Sprejem sklepa o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za mesto 
podpredsednika Okrožnega sodišča v Kopru; Su 41/2019 

b) Vabilo Evropske komisije na sestanek; Su 289/2019
c) Vabila  Evropske mreže sodnih svetov:  na sestanek projektne skupine „Image of 

Justice“  2.  in  3.  decembra  v  Bruslju;  Su  515/2018-25;  na  sestanek  projektne 
skupine  „Independence  Accountability  and  Quality  of  the  Judiciary“  12.  in  13. 
decembra 2019 v Bruslju; Su 499/2018-65; na seminar o vplivu odločitve Sodišča 
Evropskih skupnosti v zadevah C-585/18 C-624/18 C-625/18 12. decembra 2019 v 
Bruslju; Su 555/2019 ter Opomnik za „Digital Justice Forum“; Su 520/2017-35
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Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda:

Generalna sekretarka Sodnega sveta Maja Rozman je podala poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih 
sej in o tekočem dogajanju v zvezi s poslovanjem Sodnega sveta.

2. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

V zvezi s problematiko kriterijev za ocenjevanje sodnikov in napredovanja sodnikov se 9. januarja 
2020  organizira  sestanek  z  ministrico  za  pravosodje,  predsednikom Vrhovnega  sodišča  RS ter 
predsedniki personalnih svetov Vrhovnega in višjih sodišč.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

OB  LIKOVANJE MNENJA O KANDIDATIH PO ZPKSMS

K točki 2 dnevnega reda   (  Su 306/2019 in Su 498/2019):

V zvezi z razpisanima dvema mestoma kandidatk ali kandidatov za sodnici ali sodnika Splošnega 
sodišča Evropske unije v Luksemburgu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019, in 
razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 38 z dne 14. 6. 2019) je Sodni svet opravil razgovore s šestimi 
kandidatkami in kandidati.

Med razgovori je ob 16.05 na sejo pristopila članica dr. Barbara Nerat.

3. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o mnenju: 

Po obravnavi kandidatur  na razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na 
Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 
2019) je Sodni svet  sklenil, da kot najprimernejšega podpira kandidata  izr. prof. dr. Klemena 
Podobnika.  Ostali  kandidati  in  kandidatke  izpolnjujejo  pogoje  za  sodnika  Splošnega  sodišča 
Evropske unije v Luksemburgu.

Izid glasovanja o mnenju: ZA: 10 PROTI: 0 
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.

4. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o mnenju: 
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Po obravnavi kandidatur  na razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na 
Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 38 z dne 14. 6. 
2019) je Sodni  svet  sklenil,  da kot  najprimernejša (brez prednostnega vrstnega reda) podpira 
kandidata  mag.  Nino Savin  Bossière  in  prof.  Jureta  Vidmarja,  dr.  phil.,  PhD.  Ostali 
kandidati  in  kandidatke  izpolnjujejo  pogoje  za  sodnika  Splošnega  sodišča  Evropske  unije  v 
Luksemburgu.

Izid glasovanja o mnenju: ZA: 10 PROTI: 0 
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.

Obrazložitev mnenj je priloga I zapisnika.

Podpredsednik Sodnega sveta dr. Grega Strban je zapustil sejo ob 17.55. 

IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 3 dnevnega reda (Su 415/2019): 

5. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Točka 3 dnevnega reda se preloži.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 4 dnevnega reda (Su 391/2019):

6. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Po obravnavi kandidatur za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru (razpis, 
objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne 29. 3 2019) se na ustni razgovor povabita dva kandidata.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Pri oceni primernosti in izboru kandidatov za razgovor je Sodni svet upošteval:

– dokončno mnenje predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru, št. Su KS 65/2019 z dne 10. 
7. 2019, ter

– doseženo  povprečje  ocen  na  fakulteti  in  PDI,  obseg  delovnih  izkušenj  in  poznavanje 
področja, na katerem bo izbrani kandidat služboval.

Poleg  kandidatov  se  na  sejo  povabi  predsednica  Okrožnega  sodišča  v  Mariboru  višja  sodnica 
Alenka Zadravec.
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K točki 5 dnevnega reda (Su 436/2019):

Sodni svet je obravnaval javni razpis za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem 
mestu (razpis, objavljen v Ur. l.  RS, št. 36 z dne 7. 6. 2019), na katerega se je prijavila ena 
kandidatka.

7. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Ugotovi se, da je kandidatka A. A. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču 
v Novem mestu umaknila.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

8. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Ugotovi se, da je javni razpis za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Novem mestu 
neuspešno končan in se lahko ponovi. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

SODNA UPRAVA

K točki 6 dnevnega reda (Su 427/2019):

9. S K L E P :

Branko Reisman, višji sodnik svetnik na Višjem sodišču v Mariboru, se z 11. 1. 2020 imenuje na 
mesto podpredsednika Višjega sodišča v Mariboru za dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 7 dnevnega reda (  Su 127/2019  ):

10. S K L E P :

Erika Vrščaj Spudić, okrajna sodnica svetnica na Okrajnem sodišču v Črnomlju, se s 7. 11. 2019 
imenuje na mesto predsednice Okrajnega sodišča v Črnomlju za dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.
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K točki 8 dnevnega reda (Su 132/2019):

11. S K L E P :

Darko Belak, okrožni sodnik svetnik na Okrožnem sodišču v Celju, se s 7. 11. 2019 imenuje na 
mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Celju za dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 8 PROTI: 1
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 9 dnevnega reda (Su 189/2019):

12. S K L E P :

Edi Škrabec,  višji  sodnik svetnik na Višjem delovnem in socialnem sodišču,  se s 7. 11. 2019 
imenuje na mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča za dobo šestih let.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 10 dnevnega reda (Su 463/2019):

13. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predsednico Okrožnega sodišča v Kranju se pozove, da pojasni razloge za neuspešnost razpisov za 
vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

 DODELITVE SODNIKOV

K točki 11 dnevnega reda   (Su 336/2019):

14. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Po obravnavi prijav na javni poziv  okrajnim in okrožnim sodnikom  k vložitvi prijav za dodelitev 
enega  okrajnega  ali  okrožnega  sodnika  na  delo  na  Vrhovno  sodišče  Republike  Slovenije,  s 
predvideno razporeditvijo na upravni oddelek, je Sodni svet sklenil,  se na ustni razgovor povabi 
ena kandidatka.

Predsednika Vrhovnega sodišča RS se pozove, da svoj predlog za dodelitev dopolni z mnenjem 
upravnega oddelka Vrhovnega sodišča RS.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.
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HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVETNIKA

K točki 12a) dnevnega reda (Su 245/2019):

15. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Suzana  Gril,  okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  na  Ptuju, izpolnjuje  pogoje  za  hitrejše 
napredovanje in se z dnem 15. 4. 2019 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter uvrsti v 
52. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 12b) dnevnega reda (Su 496/2019):

16. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Mag.  Marjeta  Metka  Kapler,  okrožna  sodnica  na  Okrožnem sodišču  v  Ljubljani,  izpolnjuje 
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 27. 5. 2018 imenuje na položaj okrožne sodnice 
svetnice ter uvrsti v 54. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 12c) dnevnega reda (Su 514/2019):

17. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Nadja Čeligoj,  okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Postojni,  izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter uvrsti v 52.  
plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 12d) dnevnega reda (Su 522/2019):

18. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Mag.  Vesna  Rebernik  Jamnik,  okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  v  Slovenj  Gradcu, 
izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 18. 3. 2019 imenuje na položaj okrajne 
sodnice svetnice ter uvrsti v 52. plačni razred.
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Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH

K točki 13a) dnevnega reda (Su 68/2019):

19. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Goran  Klavora,  višji  sodnik  na  Višjem  sodišču  v  Novi  Gorici,  izpolnjuje  pogoje  za  hitrejše 
napredovanje in se z dnem 21. 1. 2019 uvrsti v 57. plačni razred.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 13b) dnevnega reda (Su 480/2019):

20. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predlog A. A., okrožne sodnice na Delovnem sodišču ..., za hitrejše napredovanje v plačnih razredih 
se zavrne. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 14 dnevnega reda (Su 512/2019):

21. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Darja Srabotič, višja sodnica na Okrožnem sodišču v Kopru, se  na podlagi desetega odstavka 
62.b člena Zakona o sodiščih z 31. 1. 2020 premesti na Višje sodišče v Kopru. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

PREDLOGI ZAKONOV

K točki 15 dnevnega reda (Su 300/2019): 

22. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o stališču:

Sodni  svet  v  načelu podpira  rešitev  Predloga Zakona o  spremembah in  dopolnitvah Zakona o 
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pravnem varstvu  v  postopkih  javnega  naročanja  (ZPVPJN-C;  EPA  762-VIII),  ki  v  14.  členu  z 
namenom povečanja neodvisnosti in strokovnosti organa pravnega varstva v postopkih javnega 
naročanja predvideva uvedbo posebne neodvisne komisije za presojo ustreznosti kandidatov za 
državno  revizijsko  komisijo,  katere  člane  naj  bi  na  predlog  Sodnega  sveta  za  dobo  petih  let 
imenoval Državni zbor izmed članov Sodnega sveta.

Opozarja  pa,  da  se  s  tem  Sodnemu  svetu  in  njegovim  članom  nalaga  dodatna  pristojnost 
(obremenitev), zaradi česar bi moralo biti ob neprofesionalni naravi funkcije članov Sodnega sveta 
predhodno izveden temeljit premislek, ali  je to za potrebe ciljev, ki se jih s predlagano novelo 
ZPVPJN-C želi doseči, res nujno.

Pristojnosti Sodnega sveta se namreč že vse od ustanovitve v letu 1990 ves čas pomembno širijo; 
nazadnje s sprejemom in uveljavitvijo Zakona o sodnem svetu konec leta 2017 (ZSSve). Glede na 
neprofesionalno naravo funkcije članov vseh teles Sodnega sveta je za kvalitetno in ažurno delo 
Sodnega sveta  nujno treba zagotoviti  ustrezno strokovno in  administrativno-tehnično podporo, 
česar  v  danem  kadrovskem  obsegu  ni  mogoče  zagotavljati  oziroma  se  to  zagotavlja  v  zelo 
omejenem obsegu, na kar Sodni svet opozarja že dalj časa.

V primeru, da zakonodajalec oceni, da je za potrebe neodvisnosti in strokovnosti državno revizijske 
komisije res potrebno Sodnemu svetu določiti novo pristojnost, bi bilo kljub predvideni rešitvi, da 
naj bi administrativno-tehnično podporo članom Komisije za presojo ustreznosti kandidatov nudile 
službe Državnega zbora, nujno potrebno okrepiti tudi strokovno službo Sodnega sveta in Sodnemu 
svetu  za  to  zagotoviti  ustrezna  sredstva.  V  nasprotnem  primeru  bi  bila  lahko  zaradi 
preobremenjenosti  tako  članov  Sodnega  sveta  kot  sodelavcev  v  strokovni  službi  zmanjšana 
učinkovitost dela Sodnega sveta v zvezi z njegovimi temeljnimi pristojnostmi.

Poleg tega bi bilo v predlogu ZPVPJN-C treba urediti tudi vprašanje prenehanja funkcije članom 
Komisije za presojo ustreznosti kandidatov. Sodni svet je namreč kolegijski organ, ki se na vsaka tri  
leta na novo tvori, s tem ko se zamenja približno polovica njegovih članov. Prav lahko bi se zato 
zgodilo, da bi se mandat članu Sodnega sveta, ki bi ga Državni zbor imenoval tudi v Komisijo za 
presojo ustreznosti kandidatov, iztekel pred mandatom v sami Komisiji.

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

PROBLEMATIKA DODELJENIH SODNIKOV

K točki 16 dnevnega reda (Su 438/2018): 

23. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

V zvezi s problematiko dodeljenih sodnikov se 23. januarja 2020 organizira sestanek z ministrico za 
pravosodje, predsednikom Vrhovnega sodišča RS ter predsedniki višjih in okrožnih sodišč.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.
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RAZNO

K točki 17a) dnevnega reda (  Su 494/2019, r. št. 1-3, Su 484/2019, r. št. 1 in 3, 517/2019-1 ter Su 
264/2019, r. št. 24, 27-35 in 37-40):

Člani  Sodnega  sveta  dr.  Saša Prelič,  Andrej  Rozman in  mag.  Emil  Zakonjšek,  ki  so  tudi  člani 
disciplinskega sodišča, so na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o sodnem svetu predlagali  
svojo izločitev pri razpravi o tej točki, saj bi se v zvezi z njimi lahko obravnavala tudi tematika, ki bi 
bila lahko predmet disciplinskih postopkov.

24. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Ugotovi se, da o predlogu za izločitev zaradi pomanjkanja kvoruma ni mogoče odločati, zato se 
obravnava te točke preloži.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 17b) dnevnega reda (Su 94/2018-26):

Sodni svet se je seznanil z zapisnikom sestanka delovnih skupin za projekte v pristojnosti Službe za 
upravljanje  projektov  in  za  projekte,  ki  tečejo  v  okviru  posamezne  podaktivnosti  projekta 
Slovensko sodstvo 2020 – Sodimo skupaj z dne 27. 9. 2019. 

K točki 17c) dnevnega reda (Su 518/2019):

Sodni  svet se je seznanil  s predlogom  predsednice Upravnega sodišča RS za nove in dodatne 
zaposlitve. 

25. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Sodni svet predlog predsednice Upravnega sodišča RS za razpis novih sodniških mest na Upravnem 
sodišču RS podpira.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 17d) dnevnega reda (Su 382/2018-33):

Sodni svet se je seznanil z obvestilom o zaključku postopka Komisije za preprečevanje korupcije z 
dne 21. 10. 2019. 

K točki 17e) dnevnega reda (Su 515/2019, r. št. 1-2):

Sodni  svet se je seznanil  s ponudbo A. A. za sodelovanje pri  Oceni  kompetenc in razvojnega 
potenciala kandidatov. 
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K točki 17f) dnevnega reda (Su 12/2019,     red. št. 359 do 378  ):

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

DODATNO

K točki 18a) dnevnega reda (  Su 41/2019  ):

26. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

V Uradnem listu  Republike  Slovenije  se  objavi  poziv  sodnikom k vložitvi  kandidatur za  mesto 
podpredsednika Okrožnega sodišča v Kopru. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 18b) dnevnega reda (  Su 289/2019  ):

27. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sestanka s predstavniki Evropske komisije 15. 11. 2019 ob 13.00 se bosta udeležila predsednik dr. 
Erik Kerševan in generalna sekretarka Maja Rozman.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

K točki 18c) dnevnega reda (  Su 515/2018-25, Su 499/2018-65, Su 555/2019 in Su 520/2017-35): 

28. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sestanka  delovne  skupine  Evropske  mreže  sodnih  svetov  „Image  of  Justice“,  ki  bo  2.  in  3. 
decembra 2019 v Bruslju, se udeleži član Vladimir Horvat. 

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

29. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sestanka  delovne  skupine  Evropske  mreže  sodnih  svetov  „Independence,  Accountability  and 
Quality of the Judiciary“, ki bo potekal 2. in 3. decembra 2019 v Bruslju, se udeleži članica mag. 
Jana Petrič.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
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Ugotovitev: Sklep je sprejet.

30. S K L E P

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Seminarja Evropske mreže sodnih svetov o vplivu odločitve Sodišča Evropskih skupnosti v zadevah 
C-585/18 C-624/18 C-625/18, ki bo 12. decembra 2019 v Bruslju, se udeleži članica mag. Jana 
Petrič.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 9 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Seja se je zaključila ob 19.15. 

Naslednja seja bo v četrtek, 21. 11. 2019, ob 14.00.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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PRILOGA I
k zapisniku 29. seje Sodnega sveta z dne 7. 11. 2019

Obrazložitev mnenja o kandidatih v zvezi z razpisanima dvema mestoma kandidatk ali 
kandidatov za sodnici  ali  sodnika Splošnega sodišča Evropske unije v Luksemburgu 
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019, in razpis, objavljen v Ur. l. RS, št.  
38 z dne 14. 6. 2019)

Po obravnavi kandidatur za dve mesti kandidatk ali kandidatov za sodnici ali sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije v Luksemburgu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019, in  
razpis,  objavljen  v  Ur.  l.  RS,  št.  38  z  dne  14.  6.  2019)  je  Sodni  svet  sprejel  mnenje,  da  je 
najprimernejši kandidat na prvem razpisu izr. prof. dr. Klemen Podobnik. Na drugem razpisu sta 
najprimernejša  kandidata  mag.  Nina  Savin  Bossière  in prof.  Jure  Vidmar,  dr.  phil.,  PhD,  brez 
prednostnega vrstnega reda. 

Glavno vodilo Sodnemu svetu pri oblikovanju mnenja so bile strokovne kompetence prijavljenih 
kandidatov v skladu z usmeritvami Odbora 255, ki na podlagi 255. člena Pogodbe o delovanju EU 
daje predhodno mnenje vladam držav članic EU o ustreznosti in primernosti kandidatov za sodnike 
Splošnega sodišča EU. Obenem je Sodni svet pri oblikovanju mnenja o najprimernejših kandidatih 
upošteval uravnoteženost med različnimi strokovnimi okolji (akademskim in praktičnim), iz katerih 
prihajajo kandidati, ter med povezanostjo kandidatov z domačim pravosodnim in kulturnim okoljem 
na eni in širšim mednarodnim (zlasti evropskim) prostorom na drugi strani. Upošteval pa je tudi  
Uredbo  2015/2422  Evropskega  parlamenta  in  sveta  z  dne  16.  decembra  2015  o  spremembi 
Protokola št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije, ki v 11. točki uvodnih usmeritev posebej poudarja 
tudi pomen uravnoteženosti obeh spolov na Splošnem sodišču EU. Tako je Sodni svet oblikoval 
svojo podporo na prvem razpisu priznanemu profesorju gospodarskega in evropskega prava, ki je 
svoje delo in izkušnje razvijal v Republiki Sloveniji, na drugem razpisu pa kandidatki, ki jo odlikuje  
uspešno dolgoletno strokovno delo v praksi Splošnega sodišča EU ob neposrednem delu s sodniki 
tega  sodišča,  ter  profesorju  mednarodnega  prava,  ki  se  je  s  svojim  odličnim  znanstvenim in 
raziskovalnim delom uveljavil v mednarodnem okolju. 

Izr.  prof.  dr.  Klemen  Podobnik  ima  dolgoletne  izkušnje  na  različnih  strokovno  najzahtevnejših 
nalogah akademskega področja, v okviru katerih je pridobil tudi vodstvene izkušnje, potrebne za 
samostojno in visoko odgovorno sodniško delo.  Je izredni  profesor  civilnega in gospodarskega 
prava  na  Pravni  fakulteti  Univerze  v  Ljubljani,  gostujoči  profesor  na  Latvijski  pravni  fakulteti, 
znanstveni sodelavec in podpredsednik strokovnega sveta Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni 
fakulteti ter dolgoletni vodja centra za gospodarsko pravo pri tem inštitutu. Vodstvene izkušnje si  
je nabiral tudi kot predstojnik Katedre za civilno pravo, predsednik Strokovnega sveta Urada za 
varstvo  potrošnikov  RS  in  kot  član  Upravnega  odbora  Pravne  fakultete  Univerze  v  Ljubljani. 
Znanstveno je zelo aktiven tudi na publicističnem in raziskovalnem področju. Ves čas svoje poklicne 
kariere je aktivno vpet v mednarodno okolje. Naziv magistra pravnih znanosti je pridobil na pravni 
fakulteti v Združenih državah Amerike (Columbia Law School). Aktivno sodeluje tudi kot gostujoči 
raziskovalec,  profesor,  predavatelj  ter  vodja in član projektov.  Je strokovnjak s področja prava 
intelektualne  lastnine  in  konkurenčnega  prava,  ki  predstavlja  velik  del  obsega  dela  Splošnega 
sodišča  EU.  Na  razgovoru  s  člani  Sodnega  sveta  je  ponovno  izkazal  zelo  dobro  poznavanje 
delovanja Splošnega sodišča EU ter ob osebni predstavitvi predstavil tudi svoj pogled na trenutno 
stanje v praksi  tega sodišča na področju konkurenčnega prava, prava intelektualne lastnine in 
državnih pomoči ter svojo vizijo razvoja teh področij v pravu EU. Kandidat ima jasno vizijo svojega  
strokovnega prispevka k delu in razvoju Splošnega sodišča EU. Hkrati pa je bil z dosedanjim delom 
intenzivno povezan z domačim pravosodnim in kulturnim okoljem.

Kandidatko mag. Nino Savin Bossiere odlikujejo in postavljajo v ospredje zlasti več kot 14-letne 
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praktične izkušnje z delom na Splošnem sodišču EU, v okviru katerih si je nabrala bogato znanje 
tako s področja prava EU kot izkušnje z delovanjem tega sodišča. Z delom na Sodišču EU je začela  
kot pravnica lingvistka, nato pa kariero v 12-letnem obdobju nadaljevala kot strokovna sodelavka 
in  vodja  kabineta  sodnika  in  kasnejšega  predsednika  senata  dr.  Mira  Preka.  Po  prenehanju 
mandata sodnika dr. Mira Preka je sprejela povabilo trenutnega predsednika Splošnega sodišča EU 
za sodelovanje v njegovem kabinetu. Povabilo predsednika Splošnega sodišča kaže na priznanje 
dosedanjemu delo mag. Nine Savin Bossiere in da jo odlikujejo široko poznavanje prava EU in 
visoke strokovne kompetence za delo na tem sodišču. Kot strokovna sodelavka v kabinetu sodnika 
in predsednika senata (sedaj pa tudi predsednika sodišča) samostojno analizira pravne in dejanske 
vidike posameznih zadev iz pristojnosti Splošnega sodišča, pripravlja poročila in predloge za senate 
ter  končne  osnutke  odločb.  Kot  vodja  kabineta  sodnika  dr.  Mira  Preka  je  sodelovala  tudi  pri 
organizaciji  kabineta  ter  pri  vodenju  in  usklajevanju  dela  senata.  Skozi  navedene  izkušnje  je 
pridobila  tudi  potrebno  stopnjo  avtoritete,  ki  je  potrebna  za  samostojno  odločanje,  kar  se  je 
potrdilo  na osebni  predstavitvi  pri  razgovoru s  člani  Sodnega sveta.  Kandidatka je  poleg tega 
aktivna tudi na akademskem področju. Magistrirala je s področja mednarodnega javnega prava na 
pariški univerzi; od leta 2015 pa tudi predava v okviru magistrskega študija na Fakulteti za pravo,  
gospodarstvo in finance v Luksemburgu. Zaznamuje in izpostavlja jo tudi zelo dobro znanje več 
tujih jezikov ter dejstvo, da večino svoje poklicne kariere deluje v širšem evropskem prostoru. 
Trenutno Splošno sodišče EU deluje brez slovenskega sodnika, kandidatka pa bi, glede na sedanjo 
zaposlitev  in  strokovno  usposobljenost,  v  primeru  izvolitve  lahko  takoj  začela  z  učinkovitim 
izvrševanjem navedene funkcije.

Po  strokovni  plati  kandidata  prof.  Jureta  Vidmarja,  dr.  phil.,  PhD odlikuje  zlasti  dolgoletna  in 
raznovrstna  akademska karierna pot.  Je  redni  profesor  in  predstojnik  Katedre za  mednarodno 
javno pravo na Pravni fakulteti Univerze Maastricht na Nizozemskem, zunanji znanstveni svetnik na 
Max Planck institutu v Luksemburgu in glavni urednik Haaškega letopisa za mednarodno pravo. Ves 
čas svoje poklicne poti je kot raziskovalec, profesor, predavatelj in gostujoči član močno vpet v 
širše  mednarodno  akademsko  okolje  (Univerza  Oxford,  Univerza  Amsterdamu,  Univerza 
Nottingham, Univerza  Harvard).  Je  magister  in  dvojni  doktor  znanosti.  Znanstveno je  izjemno 
aktiven  tudi  na  publicističnem  področju  in  je  dosegel  na  tem  področju  visoko  stopnjo 
prepoznavnosti v mednarodnem akademskem prostoru. Vodstvene izkušnje oziroma izkušnje na 
visoko odgovornih delih si je pridobil kot predstojnik katedre za mednarodno javno pravo na Pravni 
fakulteti  Univerze  Maastricht,  kot  član  Stalnega  arbitražnega  sodišča  v  Haagu,  sodnik  ad  hoc 
Evropskega sodišča za človekove pravice, član upravnega odbora sekcij za primerjalno pravo pri 
Združenju ameriških pravnih šol in kot sekretar Maastrichtske nagrade. Ob akademskem delu je 
svoje znanje uporabil tudi v nekaj pomembnih primerih sodelovanja pri zastopanju strank pred 
Meddržavnim sodiščem v Haagu ter Visokim sodiščem Anglije in Walesa ter Vrhovnim sodiščem 
Združenega kraljestva.

Ostali kandidati in kandidatke izpolnjujejo pogoje za sodnike oziroma sodnice Splošnega sodišča 
Evropske unije v Luksemburgu.

Na podlagi izkazanih strokovnih referenc kandidatk in kandidatov, pa tudi ob upoštevanju potrebe 
po  uravnoteženem  zastopanju  obeh  spolov  na  Splošnem  sodišču  EU,  po  uravnoteženosti 
zastopanja  različnih  strokovnih  profilov  in  po  uravnoteženosti  glede  povezanosti  kandidatov  z 
domačim in tujim okoljem Sodni svet tako podpira in daje prednost trem kandidatom, in sicer izr.  
prof. dr. Klemenu Podobniku za razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 17 z dne 22. 3. 2019, ter mag. Nini  
Savin Bossiere in prof. Juretu Vidmarju, dr. phil., PhD za razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 38 z dne 
14. 6. 2019.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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