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

19. marca 2020

Seja je potekala videokonferenčno in se je pričela ob 14.00.

SODELJUJOČI ČLANI: Martina Colnar 
Vladimir Horvat 
Albina Hrnec Pečnik
dr. Erik Kerševan
dr. Barbara Nerat 
mag. Jana Petrič
Maja Praviček
prof. dr. Saša Prelič
Andrej Rozman
prof. dr. Grega Strban
mag. Emil Zakonjšek 

OSTALI SODELJUJOČI: Maja Rozman, generalna sekretarka, zapisnikarica

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan.

Uvodoma se je opravila razprava o trenutni situaciji in možnostih za delo Sodnega sveta v času 
razglašene epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). Ugotovi se, da je aktualna spletna platforma, ki 
daje možnost izvajanja konferenčnih sej, zadovoljiva; zlasti pa predstavlja za zdravje varen način 
izvajanja nalog organa.

1. S K L E P :

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o sodnem svetu Sodni svet glasuje o sklepu:

1. V času trajanja Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 
na območju Republike Slovenije, št. 0070-29/2020 z dne 12. marca 2020, si bo Sodni svet 
še  naprej  prizadeval  iskati  možnosti,  da  se  delo  organa nadaljuje  v  čim večji  meri  ob 
upoštevanju ukrepov Vlade RS za preprečitev širjenja bolezni  in ob spoštovanju zahtev 
varovanja zdravja tako zaposlenih javnih uslužbencev in dodeljenih sodnikov v strokovni 
službi ter vseh članov delovnih teles Sodnega sveta kot oseb, katerih udeležba je na sejah 
organa potrebna pri obravnavi posameznih zadev iz pristojnosti organa.

2. V  času  trajanja  epidemije  Sodni  svet  odloča  o  zadevah  iz  svoje  pristojnosti  na 
videokonferenčnih sejah, če je zagotovljen zvočni in slikovni prenos iz krajev, na katerih se 
nahajajo člani Sodnega sveta.
S soglasjem vabljenih oseb se lahko videokonferenčno izvedejo tudi razgovori z vabljenimi 
osebami na način, da se le-te v času seje Sodnega sveta nahajajo na mestu, iz katerega je  
zagotovljen zvočni in slikovni prenos na skupno platformo, prek katere se izvaja posamezna 
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seja.  Na  zahtevo  predsednika  ali  člana  Sodnega  sveta  vabljena  oseba  pred  izvedbo 
razgovora svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom.

3. 38. seja, sklicana za 19. 3. 2020, se izvede videokonferenčno. Točke 2 do 7 predlaganega 
dnevnega reda se preložijo.

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

• DNEVNI RED

2. S K L E P :

Sprejme se dnevni red 38. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Imenovanje predsednika Višjega sodišča v Ljubljani (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 

17 dne 22. 3. 2019); Su 188/2019
3. Obravnava  kandidatur  za  mesto  vrhovnega  sodnika  na  Vrhovnem  sodišču  Republike 

Slovenije na kazenskem oddelku (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 54 z dne 6. 9. 2019); Su  
569/2019

4. Predlogi za hitrejše napredovanje v plačnih razredih; Su 70/2020, Su 78/2020
5. Imenovanje namestnika ali  namestnice predsednika Volilne komisije Sodnega sveta; Su 

13/2018
6. Postopek razrešitve predsednika sodišča; Su 382/2018 
7. Vnašanje podatkov v osebne spise sodnikov s strani Sodnega sveta (peti  odstavek 31. 

člena Zakona o sodniški službi); Su 63/2020 
8. Zaprosilo  Mandatno volilne komisije Državnega zbora RS z dne 12. 2.  2020 za podajo 

mnenja  o  dovolitvi  kazenskega  postopka  zoper  A.  A.  v  zvezi  z  zahtevo  Okrožnega 
sodišča ...; Su 585/2019, red. št. 1-3

9. Predlog  Zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  sodnih  taksah  (EVA  2019-
2030_0012 – strokovno usklajevanje; Su 94/2020

10.Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi;  
Su 106/2020 

11.Vloga stranke A. A. po Odvetniški pisarni ...; Su 58/2020
12.Razno:
a) Seznanitev s sklepom Vrhovnega sodišča RS, opr. št. U 2/2020-12 z dne 17. 2. 2020; 

Su 418/2019-15
b) Seznanitev z dopisom Evropske mreže sodnih svetov (ENCJ) – Položaj KRS – Poljska v 

ENCJ; Su 43/2020-10
c) Seznanitev z odgovorom Ministrstva za pravosodje v zvezi s stališčem ENCJ in Sodnega 

sveta o razmerah glede položaja sodstva v Republiki Poljski; Su 43/2020-9 
d) Seznanitev z dopisom Ministrstva za pravosodje z dne 11. 2. 2020 v zvezi s predlogi za 

spremembe ZSSve in ZSS glede disciplinskih postopkov; Su 570/2019-24
e) Seznanitev z dopisom Državnega odvetništva z dne 27. 2. 2020 v zvezi z zahtevkom A. 

A; Su 118/2020
f) Seznanitev z obvestilom CEPEJ o podelitvi nagrade Kristalne tehtnice; Su 335/2017-11
g) Mediji in sodstvo; Su 11/2020 red. št. od 77 do 94

13.Dodatno:
a) Predlog  zakona  o  začasnih  ukrepih  v  zvezi  s  sodnimi,  upravnimi  in  drugimi 

javnopravnimi  zadevami  za  obvladovanje  širjenja  nalezljive  bolezni  SARS-CoV-2 
(COVID-19) (ZZUSUDJZ), nujni postopek, EPA 1075-VIIII; Su 141/2020

b) Vprašanje  urada  predsednice  Okrožnega  sodišča  v  Kopru  z  dne  5.  3.  2020;  Su 
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428/2019-24
c) Predlog  predsednika  Volilne  komisije  Sodnega  sveta  za  prekinitev  postopka  volitev 

članov personalnih svetov okrožnih sodišč v Krškem, na Ptuju in Slovenj Gradcu; Su 
62/2020

d) Predlog za prerazporeditev sredstev v proračunu Sodnega sveta RS po sklepu Vlade 
RS, št. 41003-2/2020/1 z dne 13. 3. 2020; Su 75/2019 od 57 do 72

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

• POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda:

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

• SODNA UPRAVA

K točki 2 dnevnega reda (  Su 188/2019):

3. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Anton Panjan, višji sodnik svetnik na Višjem sodišču v Ljubljani, se z 19. 3. 2020 imenuje na 
mesto predsednika Višjega sodišča v Ljubljani za dobo šestih let.

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

• IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 3 dnevnega reda (  Su 569/2019  ):

4. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po obravnavi kandidatur za mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije na 
kazenskem oddelku (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 54 z dne 6. 9. 2019) je Sodni svet sklenil, da 
se na ustni razgovor povabijo vsi trije prijavljeni kandidati.

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

Poleg kandidatov se na sejo povabi predsednik Vrhovnega sodišča RS vrhovni sodnik svetnik mag. 
Damijan Florjančič. 
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• HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH

K točki 4a) dnevnega reda (  Su 70/2020  ):

5. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Andrej Breznik,  okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Ljubljani,  izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje v plačnih razredih in se z dnem 4. 7. 2019 uvrsti v 50. plačni razred.

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

K točki 4b) dnevnega reda (Su 78/2019):

6. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

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

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

• VOLILNA KOMISIJA SODNEGA SVETA

K točki 5 dnevnega reda (Su 13/2018):

Sodni  svet  se  je  seznanil  s  predlogom  predsednika  Vrhovnega  sodišča  RS  kandidatov  za 
namestnika oziroma namestnico predsednika Volilne komisije Sodnega sveta (Su 335/2020 z dne 
9. 3. 2020).

7. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o sodnem svetu v zvezi s sklepom o imenovanju 
Volilne  komisije  Sodnega  sveta,  št.  Su  13/2018-20  z  dne  6.  3.  2018,  se  z  19.  3.  2020  za 
namestnico  predsednika  Volilne  komisije  Sodnega  sveta  imenuje  Brigita  Domjan  Pavlin, 
vrhovna sodnica svetnica na Vrhovnem sodišču RS, in sicer do izteka mandata Volilne komisije, tj. 
do 4. 4. 2022.

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

• POSTOPEK RAZREŠITVE PREDSEDNIKA SODIŠČA

K točki 6 dnevnega reda (Su 382/2018):

Pred nadaljevanjem razprave v zvezi s postopkom razrešitve predsednika Delovnega sodišča v 
Mariboru članica Maja Praviček poda predlog za svojo  izločitev iz  osebnih razlogov,  saj  je bil  
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predsednik Višjega sodišča v Mariboru, ki  je  njen partner,  na svoj predlog izločen opravljanja 
sodniških dolžnosti v kazenski zadevi Višjega sodišča v Mariboru IV Kp 3140/2017 in odločanja o 
nadaljnjih eventualnih zahtevah Stanka Omerzuja za izločitev sodnikov v tej zadevi.

8. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Zaradi  zagotavljanja  videza  nepristranskosti  se  članica  Maja  Praviček  izloči  iz  razprave, 
posvetovanja in glasovanja v konkretni zadevi.

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

Članica Maja Praviček pri glasovanju o svojem predlogu ni sodelovala. Članici Maji Praviček se je 
pred razpravo izključila povezava na platformo, na kateri se je izvajala seja.

9. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Višjega sodnika Stanka Omerzuja se razreši funkcije predsednika Delovnega sodišča v Mariboru.

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

Po zaključku razprave in glasovanja pri točki 6 dnevnega reda se je seja zaradi odmora prekinila za 
10 minut.

Seja se je nadaljevala ob 15.35. Seji se je ponovno pridružila članica Maja Praviček.

• VNAŠANJE PODATKOV V OSEBNE SPISE SODNIKOV

K točki 7 dnevnega reda (Su 63/2020):

10. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

(1)
Za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov (2. člen Zakona o sodnem svetu) in na podlagi 
petega odstavka 31. člena Zakona o sodniški službi se predsednikom sodišč posredujejo naslednji 
dokumenti in odločitve, ki  jih Sodni svet v zvezi z delom in drugimi ravnanji  sodnikov pridobi 
oziroma  sprejme v  okviru  svojih  pristojnosti,  in  se  hkrati  odreja  njihov  vnos  v  osebne  spise 
sodnikov:

1. Pravnomočne odločbe o položaju sodnikov

a) odločbe o predlogih za napredovanje;
b) odločbe o premestitvah sodnikov;
c) odločbe o dodelitvah sodnikov;
d) odločbe o nezdružljivosti sodniške funkcije;
e) odločbe o predlogih sodnikov za odpravo kršitev neodvisnosti;
f) odločbe o potrditvi negativnih ocen;
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g) odločbe  o  znižanju  plače,  če  se  ugotovi,  da  sodnik  ne  izpolnjuje  pogojev  za 
napredovanje dvakrat zaporedoma;

h) odločbe o pritožbah sodnikov zoper odločitve predsednikov sodišč o premestitvah, 
napredovanjih (25. člen ZSS);

i) druge  odločbe  o  pritožbah  sodnikov  (npr.  o  pritožbi  predsednika  sodišča  zoper 
odločitev, da se mu zakonski rok za opravo usposabljanja za vodstveno funkcijo ne 
podaljša; o pritožbi glede dodelitve; o pritožbi zoper odločitev o suspenzu);

2. Drugi akti

a) mnenje  Državnemu  zboru  glede  dovoljenja  za  pripor  ali  začetek  kazenskega 
postopka zoper sodnika in potencialna pravnomočna sodba;

b) poročilo o pregledu poslovanja v posamezni zadevi;
c) pravnomočne  odločbe  disciplinskega  sodišča  o  izrečenih  disciplinskih  sankcijah 

(stališče Sodnega sveta, sprejeto na 34. seji 9. 1. 2020).

(2)
Za  izvršitev  te  odredbe  je  zadolžena  strokovna  služba  v  okviru  končnih  odredb  v  posamezni 
zadevi.

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

• SODNIŠKA IMUNITETA

K točki 8 dnevnega reda (  Su 585/2019, red. št. 1-3  ):

Pred razpravo v zvezi z zaprosilom Mandatno volilne komisije Državnega zbora  RS z dne 12. 2. 
2020 za podajo mnenja o dovolitvi kazenskega postopka zoper A. A.  član mag. Emil Zakonjšek 
poda predlog za svojo izločitev in pri tem pojasni, da je z obravnavanim sodnikom v razmerju 
pooblaščenca in stranke v civilnem sodnem postopku, ki je povezan prav z vsebino, ki je podlaga 
zasebni tožbi, ki je predmet konkretnega zaprosila.

11. S K L E P : 

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Zaradi  zagotavljanja  videza  nepristranskosti  se  član  mag.  Emil  Zakonjšek  izloči  iz  razprave, 
posvetovanja in glasovanja v konkretni zadevi.

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

Član mag.  Emil  Zakonjšek pri  glasovanju  o  svojem predlogu  ni  sodeloval.  Članu mag.  Emilu 
Zakonjšku se je pred razpravo izključila povezava na platformo, na kateri se je izvajala seja.

12. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sodni svet mnenja o dovoljenju za začetek kazenskega pregona zoper A. A. ne poda, saj ravnanje,  
ki se očita obdolženemu, ni bilo izvršeno v okviru opravljanja sodniške funkcije, zaradi česar v  
konkretnem primeru določilo drugega odstavka 134. člena Ustave Republike Slovenije o procesni 
imuniteti sodnikov ne pride v poštev.
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Izid glasovanja o sklepu: ZA: 8 PROTI: 2
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

Člana Vladimir Horvat in Maja Praviček podata obrazložitev svojega glasu proti:

Člana nasprotno od večine ocenjujeta, da je treba dejanje, ki se očita obdolženemu, šteti kot  
ravnanje,  ki  sodi  v  okvir  opravljanja  sodniške  funkcije,  in  da  to  dejanje  nadalje  sodi  v  okvir 
materialne  procesne imunitete  po  prvem odstavku 134.  člena Ustave  Republike  Slovenije,  po 
katerem ni dopustno nikogar, ki sodeluje pri sojenju, klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal 
pri odločanju v sodišču. Kazenski postopek zato v konkretnem primeru ne bi smel biti dopuščen.

Ob 16.25 se je seji ponovno pridružil član mag. Emil Zakonjšek.

• PREDLOGI ZAKONOV

K točki 9 dnevnega reda (  Su 94/2020  ):

Sodni svet je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah, 
posredovan v strokovno usklajevanje s strani Ministrstva za pravosodje.

13. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Konkretni zakon ne posega v položaj sodstva in sodnikov, zato Sodni svet mnenja ne poda.

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

K točki 10 dnevnega reda (  Su 106/2020  ):

Sodni svet je obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi, posredovan v strokovno usklajevanje s strani Ministrstva za javno upravo.

14. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Konkretni zakon ne posega v položaj sodstva in sodnikov, zato Sodni svet mnenja ne poda.

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

• VLOGA STRANKE

K točki 11 dnevnega reda (  Su 58/2020  ):

Sodni  svet  je  obravnaval  vlogo stranke A.  A., posredovano po Odvetniški  pisarni  …,  z  vidika 
očitkov o kršitvi pravice do naravnega (zakonitega) sodnika in pravice do sojenja v razumnem 
roku.
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15. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Ugotovi se, da v konkretnem primeru razlogi za ukrepanje Sodnega sveta v okviru pristojnosti po 
Zakonu o sodnem svetu niso podani, o čemer se stranko obvesti.

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

• RAZNO

K točki 12a) dnevnega reda (  Su 418/2019-15  ):
Sodni svet se je seznanil s sklepom Vrhovnega sodišča RS, opr. št. U 2/2020-12 z dne 17. 2. 2020.

K točki 12b) dnevnega reda (  Su 43/2020-10  ):
Sodni  svet  se je seznanil  z  obvestilom Izvršnega odbora ENCJ z dne 21.  2.  2020 o položaju 
pravosodnega  sistema  v  Republiki  Poljski  in  možnih  ukrepih  glede  položaja  sodnega  sveta 
Republike Poljske v ENCJ. 

K točki 12c) dnevnega reda (  Su 43/2020-9  ):
Sodni svet se je seznanil  z odgovorom Ministrstva za pravosodje z dne 14. 2. 2020 v zvezi s 
stališčem ENCJ in Sodnega sveta o razmerah glede položaja sodstva v Republiki Poljski. 

K točki 12d) dnevnega reda (  Su 570/2019-24  ):
Sodni svet se je seznanil z dopisom Ministrstva za pravosodje z dne 11. 2. 2020 v zvezi s predlogi  
za spremembe ZSSve in ZSS glede disciplinskih postopkov. 

K točki 12e) dnevnega reda (  Su 118/2020  ):
Sodni svet se je seznanil z dopisom Državnega odvetništva z dne 27. 2. 2020 v zvezi z zahtevkom 
A. A.

K točki 12f) dnevnega reda (  Su 335/2017-11  ):
Sodni svet se je seznanil  z obvestilom CEPEJ z dne 20. 2. 2020 o podelitvi nagrade Kristalne  
tehtnice.

K točki 12g) dnevnega reda (  Su 11/2020  , red. št. od 77 do 94):
Sodni svet se je seznanil s tekočimi medijskimi objavami s področja pravosodja.

Po zaključku razprave pri točki 12 dnevnega reda se je seja zaradi odmora prekinila za 10 minut. 
Seja se je nadaljevala ob 17.30.

• DODATNO

K točki 13a) dnevnega reda (  Su 141/202  0):

Sodni  svet  je  obravnaval  predlog Zakona o začasnih ukrepih  v zvezi  s  sodnimi,  upravnimi  in 
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-
19) (ZZUSUDJZ), nujni postopek, EPA 1075-VIIII.
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16. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Sodni  svet  se s predlogom zakona le seznani,  saj zaradi  prekratkega roka ni  bilo  omogočeno 
podati mnenja pravočasno.

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

K točki 13b) dnevnega reda (  Su 428/2019-24  ):

17. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Obravnava te točke se preloži na eno naslednjih sej.

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

K točki 13c) dnevnega reda (  Su 62/2020  ):

18. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Postopek volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč v Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu 
(Sklep  Sodnega  sveta,  objavljen  v  Uradnem listu  RS,  št.  8/2020)  se  prekine  do  prenehanja 
zaščitnih ukrepov zaradi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

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

K točki 13d) dnevnega reda (  Su 75/2019  ):

19. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Na podlagi  sklepa Vlade RS,  št.  41003-2/2020/1 z  dne 13.  3.  2020,  se  v  skladu z  ukrepom 
proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe v višini 30 % znižanja sprejetega proračuna sprejme 
predlog prerazporeditve sredstev v proračunsko rezervo, št. P4112-2020-0007.

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

20. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 

Sodni svet razume in podpira prizadevanja Vlade RS, ki vodijo v zniževanje javnofinančne porabe 
spričo  trenutnih  razmer,  vendar  ob  tem ugotavlja  in  opozarja,  da  v  svojem proračunu  nima 
sredstev, ki bi jih lahko brez škode za lastno poslovanje prerazporejal v korist proračunske rezerve, 
zaradi česar bo po izvedeni razporeditvi lahko v tekočem proračunskem letu prišlo do pomembnih 
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ovir pri izvrševanju temeljnih ustavnih in zakonskih pristojnosti organa.

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

Seja se je zaključila ob 18.25.

Naslednja (videokonferenčna) seja bo v četrtek, 2. 4. 2020, ob 14.00.

Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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