Podpisnik: Erik Kerševan
Izdajatelj: SIGOV-CA
Št certifikata: ea30e5ea00000000567cb7eb
Podpisano: 4.11.2020 12:43

Opr. št.: Su 365/2020-18
Datum: 29. 10. 2020
ZAPISNIK
51. seje Sodnega sveta Republike Slovenije
29. oktobra 2020
Seja je potekala videokonferenčno in se je pričela ob 14.00.
NAVZOČI ČLANI:

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

OPRAVIČENO ODSOTNI:

Martina Colnar

OSTALI NAVZOČI:

Maja Rozman, generalna sekretarka, zapisnikarica

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan.



DNEVNI RED

1. S K L E P :
Sprejme se dnevni red 51. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Obravnava kandidatur za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020); Razgovori s kandidati; Su 297/2020

3. Obravnava kandidatur za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu

(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 97 z dne 10. 7. 2020); Razgovor s kandidatkama; Su
315/2020
4. Obravnava kandidatur za mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije, kazenski oddelek (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 7. 2020); Su
353/2020
5. Zaprosilo predsednika republike za mnenje o kandidaturah za mesto kandidata ali
kandidatke za sodnika ali sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 82 z dne 5. 6. 2020); Su 233/2020
6. Zaprosilo predsednika republike za mnenje o kandidaturah za mesto kandidata ali
kandidatke za sodnika ali sodnico na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu (razpis,
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objavljen v Ur. l. RS, št. 91 z dne 26. 6. 2020); Su 316/2020
7. Sprejem sklepa o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno
mesto:
a) predsednika Višjega sodišča v Celju,
b) podpredsednika Višjega sodišča v Celju,
c) podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
d) predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru,
e) predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti,
f) predsednika Okrajnega sodišča na Ptuju.
8. Nadaljevanje razprave o normativnem okviru in pomenu instituta hitrejšega napredovanja v
višji sodniški naziv na istem sodniškem mestu (četrti odstavek 34. a člena ZSS); Su
570/2019, red. št. 31 do 34, 36 in 38 oz. Su 340/2020, red. št. 2 do 7
9. Predlog za hitrejše napredovanje na položaj svétnika, podredno v plačnih razredih za
okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču … A. A.; Su 348/2020
10. Prenehanje sodniške službe oziroma funkcije; Su 356/2020, Su 358/2020, Su 361/2020 in
Su 362/2020
11. Pritožba okrožnega sodnika A. A. zoper odločbo predsednika Okrožnega sodišča …, št.
Su ... z dne ..., o uvrstitvi v plačni razred; Su 477/2019
12. Predlog Personalnega sveta Vrhovnega sodišča RS, SuZ 74/2020 z dne 2. 6. 2020, za
uskladitev sejnin članom personalnih svetov na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona
o sodiščih; Su 202/2020
13. Zaprosilo predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani za mnenje o veljavnosti potrdila o
usposabljanju za vodstvena mesta v sodstvu; Su 364/2020
14. Obravnava zaprosila Delovnega sodišča v Mariboru glede možnosti izbrisa mediatorja s
seznama mediatorjev; Su 336/2020
15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), prva
obravnava, EPA 1387-VIII; Su 354/2020
16. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah ZLV-K EVA 20203130-0026; Su 371/2020
17. Razno:
a) Seznanitev s predlogi in stališči Slovenskega sodniškega društva glede ocenjevanja in
napredovanja sodnikov; Su 233/2019-31
b) Seznanitev z zaprosilom Personalnega sveta Vrhovnega sodišča RS za posredovanje
podatka o sprejetih ocenah sodniške službe v zadnjih 10 letih; Su 3/2020-28
c) Seznanitev 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; Su 24/2020-12
d) Seznanitev z vlogo Dragos Calin - mnenje generalnega pravobranilca Bobeka v zvezi z
nadzorom in ureditvijo sodniške odgovornosti glede Romunije; Su 157/2020-18
e) Seznanitev s sodbo Vrhovnega sodišča RS U 6/2020-29 z dne 7. 10. 2020; Su
264/2020-15
f) Seznanitev s poročilom predsednice Upravnega sodišča RS o vmesnih rezultatih
Programa reševanja nerešenih U zadev za leto 2020; Su 322/2020-4
g) Seznanitev z mnenjem Odbora za pravosodje k Predlogu sprememb Proračuna
Republike Slovenije za leto 2021 in k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto
2022, 411-02/20-0010/0031, 1385-VIII; Su 350/2020-2 in Su 351/2020-2
h) Mediji in sodstvo; Su 11/2020, red. št. od 395 do 401 ter 403 do 427
18. Dodatno:
a) Seznanitev z Odlokom Vlade RS o razglasitvi epidemije (Ur. l. RS, št. 146/2020 z dne
18. 10. 2020) in z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih
zaradi razglašene epidemije (Ur. l. RS, št. 148/2020 z dne 19. 10. 2020)
b) Seznanitev s sklepom Ministrstva za pravosodje o ustanovitvi delovne skupine za
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obravnavo ugotovitev Poročila o stanju pravne države v Sloveniji za leto 2020 v razdelku
Pravosodje; Su 346/2020-20
c) Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne
organizacije – ponovno medresorsko usklajevanje; Su 454/2019
d) Obravnava kandidatur za mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije, kazenski oddelek (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 76 z dne 13. 12. 2019); Su
196/2020
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.



ZA: 10

PROTI: 0

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda
Predsednik dr. Erik Kerševan in članica mag. Jana Petrič sta podala poročilo o obeh sestankih
delovne skupine Ministrstva za pravosodje, ki je bila ustanovljena za obravnavo Poročila Evropske
komisije o stanju pravne države v Sloveniji 2020. Predsednik je poročal tudi o delu izvršnega
odbora Evropske mreže sodnih svetov (ENCJ), mag. Jana Petrič pa o dveh seminarjih ENCJ, ki sta
bila izvedena na temo Poročila Evropske komisije o vladavini prava in na temo stanja v turškem
pravosodju.
Generalna sekretarka Maja Rozman je podala poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej in o
tekočem poslovanju Sodnega sveta.



IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 2 dnevnega reda (Su 297/2020)
V zvezi z javnim razpisom za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani (razpis,
objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) je Sodni svet opravil razgovor s tremi kandidati. Pri
razgovorih je sodeloval predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani višji sodnik Marjan Pogačnik.
2. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Po opravljenem izbirnem postopku za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020), na katerega se je prijavilo 13 kandidatov,
Sodni svet izbere mag. Davida Špernjaka in ga predlaga Državnemu zboru v izvolitev.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

Poročilo o izbirnem postopku je priloga I zapisnika.
3. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ugotovi se, da je kandidat A. A. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v
Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) umaknil.
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Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

4. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ugotovi se, da je kandidatka B. B. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču
v Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) umaknila.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

5. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ugotovi se, da je kandidatka C. C. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču
v Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) umaknila.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

6. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ugotovi se, da je kandidatka D. D. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču
v Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) umaknila.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

7. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ugotovi se, da je kandidatka E. E. kandidaturo za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v
Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) umaknila.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 3 dnevnega reda (Su 315/2020)
V zvezi z javnim razpisom za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 97 z dne 10. 7. 2020) je Sodni svet opravil razgovor z dvema
kandidatkama. Pri razgovorih je sodeloval predsednik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu okrožni
sodnik svétnik Simon Došen.
8. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Po opravljenem izbirnem postopku za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj

4

Gradcu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 97 z dne 10. 7. 2020), na katerega se je prijavilo 8
kandidatov, Sodni svet izbere Matejo Dežman in jo predlaga Državnemu zboru v izvolitev.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

Poročilo o izbirnem postopku je priloga II zapisnika.
K točki 4 dnevnega reda (Su 353/2020) in k točki 18d) dnevnega reda (Su 196/2019)
9. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Razpis za mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kazenski oddelek
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 76 z dne 13. 12. 2019) – Su 196/2020, in razpis za za mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, kazenski oddelek (razpis, objavljen v
Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 7. 2020) – Su 353/2020, se združita v skupno obravnavo.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

10. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o sodniški službi se za kandidata A. A. zahteva
izdelava ocene sodniške službe od 1. 1. 2018 dalje.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

11. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o sodniški službi se za kandidatko B. B. zahteva
izdelava ocene sodniške službe od 1. 1. 2015 dalje.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

12. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o sodniški službi se za kandidata C. C. zahteva
izdelava ocene sodniške službe od 1. 1. 2017 dalje.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0
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OBLIKOVANJE MNENJA O KANDIDATIH PO ZPKSMS

Glede na potrebo po hitrejšem in uspešnem zaključku postopkov izbire kandidatk oziroma
kandidatov za obe sodišči Evropske unije, je Sodni svet sklenil v svojem mnenju predsedniku
republike oblikovati stališči le o tem, katero kandidatko oziroma katerega kandidata šteje za
najboljšega in se do primernosti drugih prijavljenih na razpis ne opredeljuje. Glede na navedeno in
predstavljene reference je Sodni svet tudi ocenil, da v obravnavanih razpisih dodatni ustni razgovor
ni potreben.
K točki 5 dnevnega reda (Su 233/2020)
13. 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. 82 z dne 5. 6.
2020) je Sodni svet ocenil, da je najboljša kandidatka dr. Maja Brkan, LL.M., katere odlike
združujejo izjemno kombinacijo akademske odličnosti in poznavanja prava Evropske unije s
praktičnimi izkušnjami z delom na Sodišču Evropske unije in v širšem mednarodnem okolju.
Izid glasovanja o mnenju:
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 6 dnevnega reda (Su 316/2020)
14. 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
Sodišču Evropske unije v Luksemburgu (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 91 z dne 26. 6. 2020) je
Sodni svet ocenil, da je najboljši kandidat dr. Marko Ilešič, izkušen dolgoleten sodnik Sodišča
Evropske unije in večkratni predsednik senatov tega sodišča; eden najuglednejših pravnih
strokovnjakov, ki je bil in je še vpet tako v širše mednarodno kot domače pravniško okolje, z
bogatimi akademskimi (tudi vodstvenimi) izkušnjami in dolgoletnim sodelovanjem pri oblikovanju
odgovorov na različna zahtevna pravna vprašanja z vidika teorije in prakse.
Izid glasovanja o mnenju:
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.



ZA: 10

PROTI: 0

POZIVI NA VODSTVENA MESTA

K točki 7 dnevnega reda
15. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavi javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na
vodstvena mesta:
•
•

predsednika Višjega sodišča v Celju,
podpredsednika Višjega sodišča v Celju,
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•
•
•
•

podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru,
predsednika Okrajnega sodišča v Murski Soboti,
predsednika Okrajnega sodišča na Ptuju.

Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

RAZPRAVA O INSTITUTU HITREJŠEGA
SODNIŠKI NAZIV NA ISTEM SODNIŠKEM MESTU


NAPREDOVANJA

V

VIŠJI

K točki 8 dnevnega reda (Su 570/2019, red. št. 31 do 34, 36 in 38, oz. Su 340/2020, red. št. 2 do
7)
16. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Obravnava točke 8 dnevnega reda se preloži.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVETNIKA IN PODREDNO
HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH


K točki 9 dnevnega reda (Su 348/2020)
17. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Predlog okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču … A. A. za hitrejše napredovanje na položaj
okrajnega sodnika svétnika se zavrne.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

18. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Franc Lesnik, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v Velenju, izpolnjuje pogoje za hitrejše
napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 uvrsti v 50. plačni razred.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.



ZA: 10

PROTI: 0

PRENEHANJE SODNIŠKE SLUŽBE OZIROMA FUNKCIJE

K točki 10a) dnevnega reda (Su 356/2020)
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19. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Ružici Križnar Jager, višji sodnici svétnici na Višjem delovnem in socialnem sodišču, preneha
sodniška služba 31. 12. 2020 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 10b) dnevnega reda (Su 358/2020)
20. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Mojci Hribernik, višji sodnici svétnici na Višjem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 31.
1. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 10c) dnevnega reda (Su 361/2020)
21. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Zdenki Pešec, višji sodnici na Višjem sodišču v Celju, preneha sodniška funkcija 30. 6. 2022 iz
razloga po 4. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 10d) dnevnega reda (Su 362/2020)
22. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Darji Pahor, višji sodnici svétnici na Višjem sodišču v Celju, preneha sodniška služba 30. 6. 2022
iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.



ZA: 10

PROTI: 0

PRITOŽBE SODNIKOV

K točki 11 dnevnega reda (Su 477/2019)
23. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Obravnava točke 11 dnevnega reda se preloži.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.


ZA: 10

PROTI: 0

PERSONALNI SVETI

K točki 12 dnevnega reda (Su 202/2020)
Sodni svet je obravnaval predlog Personalnega sveta Vrhovnega sodišča RS, SuZ 74/2020 z dne 2.
6. 2020, za uskladitev sejnin članom personalnih svetov na podlagi šestega odstavka 33. člena
Zakona o sodiščih.
24. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Vrhovno sodišče RS se zaprosi za pojasnilo o oceni finančnih učinkov predloga za uskladitev sejnin
članov personalnih svetov na proračun sodstva.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.


ZA: 10

PROTI: 0

VLOGE SODIŠČ

K točki 13 dnevnega reda (Su 364/2020)
Sodni svet je obravnaval zaprosilo predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani za mnenje o
veljavnosti potrdila o usposabljanju za vodstvena mesta v sodstvu.
25. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o mnenju:
Sodni svet se pridružuje razlagi Ministrstva za pravosodje (št. 007-77/2018/35 z dne 12. 7. 2019)
in predsednika Vrhovnega sodišča RS (št. Su 1093/2019 z dne 15. 10. 2019), po kateri
(pod)predsedniku sodišča, ki je ponovno imenovan na vodstveno funkcijo, ni treba opraviti
programa usposabljanja za vodstveno funkcijo v skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakona o
sodiščih, če je tovrstno usposabljanje predhodno že opravil. Predhodno opravljeno strokovno
usposabljanje šteje kot izpolnjen pogoj po drugem odstavku 62. člena ZS tudi glede novega
imenovanja.
Ob tem pa Sodni svet poudarja, da ponovitev navedenega izobraževanja šteje tudi kot koristno
obliko osvežitve znanj na tem področju, zato podpira morebitno prostovoljno udeležbo tudi za tiste,
ki so navedene vodstvene funkcije že opravljali.
Izid glasovanja o mnenju:
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.

ZA: 10

PROTI: 0

K točki 14 dnevnega reda (Su 336/2020)
Sodni svet je obravnaval zaprosilo Delovnega sodišča v Mariboru glede možnosti izbrisa mediatorja
s seznama mediatorjev.
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26. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Področje mediacij, ki ga ureja Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), ni v
pristojnosti Sodnega sveta. Ministrstvo za pravosodje je tisto, ki določa dodatne pogoje za uvrstitev
na seznam mediatorjev; pogoje za izdajo dovoljenja izvajalcem alternativnega reševanja sporov;
način nadzora nad delom mediatorjev; vodi centralno evidenco mediatorjev; zagotavlja sodiščem
pomoč pri oblikovanju in izvajanju programov, itd. Sodni svet zato mnenja o tem, ali uvedba
postopka razrešitve s funkcije predsednika sodišča predstavlja razlog po 8. členu ZARSS za izbris
osebe s seznama mediatorjev, ne more podati.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.


ZA: 10

PROTI: 0

ZAKONODAJNI PREDLOGI

K točki 15 dnevnega reda (Su 354/2020)
Sodni svet se je seznanil s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (ZKP-O), prva obravnava, EPA 1387-VIII.
K točki 16 dnevnega reda (Su 371/2020)
Sodni svet je obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah
ZLV-K EVA 2020-3130-0026.
27. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o mnenju:
Sodni svet nima zadržkov glede predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o lokalnih volitvah, ki
se nanašajo na imenovanje sodnikov za predsednike občinskih volilnih komisij. Z ostalimi
predvidenimi podrobnejšimi procesnimi spremembami glede sodnega varstva volilne pravice pa se
je Sodni svet le seznanil.
Izid glasovanja o mnenju:
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.



ZA: 10

PROTI: 0

RAZNO

K točki 17a)dnevnega reda (Su 233/2019-31)
28. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o sklepu:
Obravnava točke 17a dnevnega reda se preloži in v nadaljevanju obravnava skupaj z zadevo Su
570/2019 oz. Su 340/2020.
Izid glasovanja o sklepu:
Ugotovitev: Sklep je sprejet.

ZA: 10

PROTI: 0
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K točki 17b) dnevnega reda (Su 3/2020-28)
Sodni svet se je seznanil z zaprosilom Personalnega sveta Vrhovnega sodišča RS za posredovanje
podatka o sprejetih in potrjenih ocenah sodniške službe za izjemno napredovanje v zadnjih 10 letih
ter z analizo strokovne službe glede teh podatkov za čas od 2010-2020.
K točki 17c) dnevnega reda (Su 24/2020-12)
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.
K točki 17d) dnevnega reda (Su 157/2020-18)
Sodni svet se je seznanil z vlogo Dragos Calin - mnenje generalnega pravobranilca Bobeka v zvezi
z nadzorom in ureditvijo sodniške odgovornosti glede Romunije.
K točki 17e) dnevnega reda (Su 264/2020-15)
Sodni svet se je seznanil s sodbo Vrhovnega sodišča RS U 6/2020-29 z dne 7. 10. 2020.
K točki 17f) dnevnega reda (Su 322/2020-4)
Sodni svet se je seznanil s poročilom predsednice Upravnega sodišča RS o vmesnih rezultatih
Programa reševanja nerešenih U zadev za leto 2020.
K točki 17g) dnevnega reda (Su 350/2020-2 in Su 351/2020-2)
Sodni svet se je seznanil z mnenjem Odbora za pravosodje k Predlogu sprememb Proračuna
Republike Slovenije za leto 2021 in k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, 41102/20-0010/0031, 1385-VIII.
K točki 17h) dnevnega reda (Su 11/2020, red. št. od 395 do 401 ter 403 do 427)
Sodni svet se je seznanil s tekočimi medijskimi objavami s področja pravosodja.



DODATNO

K točki 18a) dnevnega reda
Sodni svet se je seznanil z Odlokom Vlade RS o razglasitvi epidemije (Ur. l. RS, št. 146/2020 z dne
18. 10. 2020) in z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih zaradi
razglašene epidemije (Ur. l. RS, št. 148/2020 z dne 19. 10. 2020).
K točki 18b) dnevnega reda (Su 346/2020-20)
Sodni svet se je seznanil s sklepom Ministrstva za pravosodje o ustanovitvi delovne skupine za
obravnavo ugotovitev Poročila o stanju pravne države v Sloveniji za leto 2020 v razdelku
Pravosodje.
K točki 18c) dnevnega reda (Su 454/2019)
Sodni svet se je seznanil s predlogom Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije – ponovno medresorsko usklajevanje.
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29. S K L E P :
Sodni svet je glasoval o mnenju:
Ministrstvu za pravosodje se poda pripombe k predlogu obravnavanega zakona v skladu s stališči,
izraženimi na seji.
Izid glasovanja o mnenju:
Ugotovitev: Mnenje je sprejeto.

ZA: 10

PROTI: 0

Seja se je zaključila ob 19.45.
Naslednja seja bo v četrtek, 12. 11. 2020, ob 14.00.
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan

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.
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PRILOGA I
k zapisniku 51. seje Sodnega sveta z dne 29. 10. 2020
POROČILO O IZBIRNEM POSTOPKU
za mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani
(razpis, objavljen v ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020)
Na razpisano mesto okrožnega sodnika okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani
(razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne 7. 2. 2020) se je prijavilo 13 kandidatov in kandidatk (v
nadaljevanju kandidati). Sodni svet je izbirni postopek vodil v treh fazah, ki so si 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:
Vsi kandidati so razpisne pogoje izpolnjevali. Pet kandidatov je kandidaturo umaknilo.
Druga faza izbirnega postopka:
Sodni svet je na 50. seji 15. 10. 2020 opravil oceno primernosti kandidatov, pri čemer je poleg
dokončnega mnenja predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. Su 617/2019 z dne 17. 8.
2020, upošteval tudi sodniške izkušnje, obseg in vrsto drugih delovnih izkušenj, akademski naziv
ter doseženo povprečje ocen na fakulteti in pravniškem državnem izpitu (PDI). Sklenil je, da se na
ustni razgovor povabijo trije kandidati.
Tretja faza izbirnega postopka:
Razgovor s kandidati je Sodni svet opravil na 51. seji 29. 10. 2020. Pri razgovorih je sodeloval
predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani višji sodnik Marjan Pogačnik. Po opravljenih razgovorih je
Sodni svet na 51. seji 29. 10. 2020 sklenil, da na razpisano mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Ljubljani izbere mag. Davida Špernjaka in ga bo predlagal Državnemu zboru v
izvolitev.
Ljubljana, 29. 10. 2020
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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PRILOGA II
k zapisniku 51. seje Sodnega sveta z dne 29. 10. 2020
POROČILO O IZBIRNEM POSTOPKU
za mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
(razpis, objavljen v ur. l. RS, št. 97 z dne 10. 7. 2020)
Na razpisano mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu (razpis, objavljen v
Ur. l. RS, št. 97 z dne 10. 7. 2020) se je prijavilo 8 kandidatov in kandidatk (v nadaljevanju
kandidati). Sodni svet je izbirni postopek vodil v treh fazah, ki so si 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:
Vsi kandidati so razpisne pogoje izpolnjevali.
Druga faza izbirnega postopka:
Sodni svet je na 50. seji 15. 10. 2020 opravil oceno primernosti kandidatov, pri čemer je poleg
dokončnega mnenja predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, št. Su 169/2020-11 z dne 3.
9. 2020, upošteval tudi obseg in vrsto delovnih izkušenj ter doseženo povprečje ocen na fakulteti
in pravniškem državnem izpitu (PDI). Sklenil je, da se na ustni razgovor povabita dve kandidatki.
Tretja faza izbirnega postopka:
Razgovor s kandidatkama je Sodni svet opravil na 51. seji 29. 10. 2020. Pri razgovorih je sodeloval
predsednik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu okrožni sodnik svétnik Simon Došen. Po
opravljenih razgovorih je Sodni svet na 51. seji 29. 10. 2020 sklenil, da na razpisano mesto
okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu izbere Matejo Dežman in jo bo
predlagal Državnemu zboru v izvolitev.
Ljubljana, 29. 10. 2020
Predsednik Sodnega sveta RS
dr. Erik Kerševan
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