
Opr. št.: Su 90/2021- 19
Datum: 4. 3. 2021

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

4. marec 2021

Seja je potekala videokonferenčno in se je pričela ob 14.00.

NAVZOČI 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 NAVZOČI: Marko Češnovar, dodeljeni okrožni sodnik, zapisnikar
Alenka Klemenčič, dodeljena okrožna sodnica svetnica – pri 8. in 16. točki 
dnevnega reda
Daša Sikošek, dodeljena okrajna sodnica – pri 2. točki dnevnega reda

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan.

•  DNEVNI RED

1. S K L E P :

Sprejme se dnevni red 59. seje Sodnega sveta:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov
2. Problematika disciplinskih postopkov – predlog za sprejem izhodišč za spremembo 

ZSS in ZSSve; Su 62/2021
3. Obravnava kandidatur za mesto predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru (Ur. l. 

RS, št. 160 z dne 6. 11. 2020); Razgovor s kandidatom; Su 396/2020
4. Javni  poziv  sodnikom k vložitvi  kandidatur  na vodstveno mesto  podpredsednika 

Višjega sodišča v Celju; Su 49/2021
5. Obravnava kandidatur za mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike 

Slovenije,  kazenski  oddelek (Ur.  l.  RS,  št.  76 z dne 13. 12. 2019);  Razgovor s 
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kandidatoma; Su 196/2020
6. Obravnava  kandidatur  za  8  sodniških  mest  na  območju  Okrožnega  sodišča  v 

Ljubljani (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 128 z dne 25. 9. 2020); Su 92/2021
• 1 mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Grosupljem;
• 1 mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kamniku;
• 6 mest okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Ljubljani;

7. Prenehanje  sodniške  službe  oziroma  funkcije;  Su  105/2021,  Su  109/2021,  Su 
110/2021, Su 111/2021

8. Predlog sodnice za odpravo kršitev in poziv za zaščito sodniške neodvisnosti; Su 
385/2020

9. Javni poziv za dodelitev dveh okrajnih ali okrožnih sodnikov na delo v strokovno 
službo Sodnega sveta, in sicer enega za strokovno podporo disciplinskim organom 
Sodnega sveta ter  za opravljanje drugih zahtevnejših  strokovnih nalog Sodnega 
sveta s pričetkom mandata 1. 5. 2021 in drugega za strokovno podporo Komisiji za 
etiko in integriteto ter za opravljanje drugih zahtevnejših strokovnih nalog Sodnega 
sveta s pričetkom mandata 1. 7. 2021; Su 413/2020

10. Javni poziv za dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj naziv okrožni sodnik, na 
delo v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje del  in nalog generalnega 
sekretarja Sodnega sveta; Su 59/2021

11. Javni poziv za dodelitev dveh sodnikov na delo na Ministrstvo za pravosodje za 
opravljanje  zahtevnejših  strokovnih  nalog  pri  pripravi  normativnih  podlag  za 
sistemske spremembe na področju organizacijske zakonodaje; Su 432/2020

12. Predlog za podaljšanje dodelitve okrajni sodnici na delo v strokovno službo Sodnega 
sveta  za  opravljanje  nalog  tajnice  disciplinskih  organov  in  drugih  zahtevnejših 
strokovnih nalog iz pristojnosti Sodnega sveta; Su 74/2021

13. Predlog za podaljšanje dodelitve okrožni sodnici svetnici na delo v strokovno službo 
Sodnega sveta za opravljanje nalog tajnice Komisije za etiko in integriteto in drugih 
zahtevnejših strokovnih nalog iz pristojnosti Sodnega sveta; Su 75/2021

14. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za etiko in integriteto; Su 447/2020
15. 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

16. Ponovno  odločanje  o  pritožbi  okrožnega  sodnika  zoper  odločbo  predsednika 
Okrožnega sodišča ..., št. Su ... z dne ... 2019, o zavrnitvi predloga za napredovanje 
v višji plačni razred; Su 612/2019 v zvezi s Su 237/2020

17. Seznanitev s Poslovnim poročilom in zaključnim računom Sodnega sveta za leto 
2020; Su RAC 15/2021

18. Razno:
a) Seznanitev z obvestilom o  tem, da član Sodnega sveta RS Andrej Rozman z 

dnem 31. 3. 2021 ne bo več opravljal funkcije notarja; Su 578/2018-19
b) Seznanitev s tožbo okrožnega sodnika zoper odločbo podpredsednika VS RS št. 

SuZ 53/2020 z dne 11. 8. 2020 ter v zvezi z odločbo Sodnega sveta RS št. Su 
293/2020 z dne 17. 9. 2020 in odgovorom na tožbo št. Su 106/2021-2 z dne 19. 
2. 2021; Su 106/2021

c) Seznanitev s tožbo okrožne sodnice svetnice zoper odločbo Sodnega sveta št. Su 
294/2020 z dne 10. 12. 2020 in odgovorom na tožbo št. Su 108/2021-2 z dne 
25. 2. 2021; Su 108/2021

d) Seznanitev z dopisom Vrhovnega sodišča RS v zvezi z otvoritvijo sodnega leta 
2021; Su 3/2021

e) Mediji in sodstvo; Su 11/2021, red. št. 57 do 70
19. Dodatno:
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a) Predlog  A.  A.  za  razveljavitev  sklepov  v  zvezi  z  razpisom  enega  mesta 
kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Splošnem sodišču Evropske 
unije v Luksemburgu št. 110-5/2020; Su 73/2021-13

b) Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (EVA 
2020-3130-0004); Su 114/2021

c) Seznanitev s sodbo Vrhovnega sodišča RS, št. U 1/2021-12 z dne 23. 2. 2021 v 
zvezi z odločbo Sodnega sveta Su 174/2020-28 z dne 26. 11. 2020; Su 46/2021-
5

d) Vloge strank;  Su 107/2021

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

• POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV

K točki 1 dnevnega reda

Dodeljeni okrožni sodnik Marko Češnovar je podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sej in o 
tekočem poslovanju Sodnega sveta.

• PROBLEMATIKA DISCIPLINSKIH POSTOPKOV

K točki 2 dnevnega reda (Su 62/2021)

Sodni svet je obravnaval pobudo disciplinske tožilke, št. Su DZ 20/2019 z dne 6. 11. 2020, za 
spremembo Zakona o  sodnem svetu  po  skrajšanem postopku ter  izhodišča  za  spremembe in 
dopolnitve zakonskih določb, ki urejajo disciplinske postopke zoper sodnike.

2 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sprejme se predlog  izhodišč  sprememb in  dopolnitev  zakonskih  določb,  ki  urejajo  disciplinske 
postopke zoper sodnike. Izhodišča se objavijo na spletnih straneh Sodnega sveta.

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

• SODNA UPRAVA

K točki 3 dnevnega reda (Su 396/2020)

Sodni svet je opravil razgovor s kandidatom za predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru (Ur. l. 
RS, št. 160 z dne 6. 11. 2020).

K točki 4 dnevnega reda (Su 49/2021)

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

V  Uradnem listu  Republike  Slovenije  se  objavi  javni  poziv  sodnikom k  vložitvi  kandidatur  na 
vodstveno mesto podpredsednika Višjega sodišča v Celju.

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

• IZBIRNI POSTOPKI ZA SODNIŠKA MESTA

K točki 5 dnevnega reda (Su 196/2020)

V  zvezi  z  javnim  razpisom  za  mesto  vrhovnega  sodnika  na  Vrhovnem  sodišču  s  predvideno 
razporeditvijo na kazenski oddelek (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 76 z dne 13. 12. 2019) je Sodni  
svet opravil razgovor z dvema kandidatoma.  Na razgovorih je bil navzoč predsednik Vrhovnega 
sodišča RS, vrhovni sodnik svetnik mag. Damijan Florjančič. 

K točki 6 dnevnega reda (Su 92/2021)

4 . S K L E P :

Pred začetkom obravnave te točke je članica Maja Praviček v skladu s prvim odstavkom 30.člena 
Zakona o sodnem svetu predlagala svojo izločitev. Članici  Maji Praviček se je pred razpravo in  
glasovanjem o njenem predlogu izključila povezava na platformo, na kateri se je izvajala seja.

5 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Članica  Maja  Praviček  se  izloči  iz  odločanja  v  zadevi  Su  92/2021,  v  delu  kjer  se  obravnava 
kandidature za šest sodniških mest na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

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

6 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Po obravnavi kandidatur za osem sodniških mest na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani, in 
sicer šest na Okrožnem sodišču v Ljubljani,  eno na Okrajnem sodišču v Grosupljem in eno na 
Okrajnem sodišču v Kamniku (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 128 z dne 25. 9. 2020), se na ustni 
razgovor za mesto na družinskopravnem področju na Okrožnem sodišču v Ljubljani povabita 
dve kandidatki, odločitev o vabljenju ostalih kandidatov na razgovor pa si Sodni svet pridrži za eno 
od naslednjih sej.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 10 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.
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Pri oceni primernosti in izboru kandidatov za razgovor je Sodni svet upošteval mnenje predsednika 
Okrožnega sodišča v Ljubljani ter kvaliteto in obseg delovnih izkušenj na področju sojenja.

Poleg kandidatk se na sejo povabi  predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani,  višjega sodnika 
Marjana Pogačnika.

Po zaključku obravnave te točke se je na platformo, na kateri se je izvajala seja, ponovno vključila  
članica Maja Praviček.

• PRENEHANJE SODNIŠKE SLUŽBE OZ. FUNKCIJE 

K točki 7a dnevnega reda (Su 105/2021)

7 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Jelki Rozman, okrožni sodnici svetnici na Okrožnem sodišču v Ljubljani, preneha sodniška služba 
30. 12. 2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

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

K točki 7b dnevnega reda (Su 109/2021)

8 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Marku Kosmaču, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodišču v Sežani, preneha sodniška služba 16. 
1. 2022 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

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

K točki 7c dnevnega reda (Su 110/2021)

9 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Jošku Valiču, okrajnemu sodniku na Okrajnem sodišču v Sežani, preneha sodniška služba 31. 12. 
2021 iz razloga po drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški službi.

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

K točki 7d dnevnega reda (Su 111/2021)

10 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Edvardu Ermencu, višjemu sodniku na Upravnem sodišču RS, preneha sodniška funkcija 24. 2. 
2021 iz razloga po 6. točki prvega odstavka 74. člena Zakona o sodniški službi.

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

• VARSTVO SODNIŠKE NEODVISNOSTI

K točki 8 dnevnega reda (Su 385/2020)

Na podlagi 10. sklepa 58. seje dne 18. 2. 2021 se je članu mag. Emilu Zakonjšku pred obravnavo 
te točke izključila povezava na platformo, na kateri se je izvajala seja.

11 . S K L E P :

Sodni svet je obravnaval predlog sodnice A. A. za odpravo kršitve neodvisnosti, ki se nanaša na 
ustno odredbo predsednika Okrožnega sodišča ... z dne ... 2020, spremembi letnih razporedov 
sodnikov  Okrožnega  sodišča  ...  in  Okrajnega  sodišča  ...  z  dne  ...  2020  in  pisne  odredbe 
predsednika Okrožnega sodišča ... o predodelitvi spisov z dne ... 2020 in skladno s 4. členom 
Zakona o sodniški službi sprejel naslednja stališča: 

Predsednik sodišča nima pravne podlage za izdajanje ustnih odredb sodniku, s katerimi se mu 
odvzame spise ali drugače posega v njegovo sojenje, sodnik pa se je nezakoniti  ustni odredbi 
upravičen in dolžan upreti, če ta posega v njegovo neodvisnost.

Nepremakljivost sodnikov je del sodniške neodvisnosti, varovane s 125. členom Ustave Republike 
Slovenije. Zato ustavno ni dopustno, da lahko predsedniki  sodišč razporedijo sodnike na druga 
sodišča iz razloga kaznovanja oziroma sankcioniranja. Sodni svet je zato na 56. seji že sprejel sklep 
o tem, da bo podal zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih. 

Sodni svet skladno z navedenim ugotavlja, da je bilo z razporeditvijo sodnice A. A. na Okrajno 
sodišče ... in predodelitvijo njej dodeljenih spisov drugim sodnikom Okrožnega sodišča ... poseženo 
v  njeno  neodvisnost,  zato  predsedniku  Okrožnega  sodišča  ...  predlaga,  da  navedene  kršitve 
odpravi še pred odločitvijo sodišča o morebitnih pravnih sredstvih zoper letni razpored oziroma 
pisne odredbe, izdane na njegovi podlagi.  

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

Po zaključku obravnave te točke se je na platformo, na kateri se je izvajala seja, ponovno vključil 
član mag. Emil Zakonjšek.

• DODELITVE

K točki 9 dnevnega reda (Su 413/2020)

12 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Postopek po javnem pozivu, objavljenem na spletni strani  Ministrstva za pravosodje dne 27. 11. 
2020, okrajnim in okrožnim sodnikom k vložitvi kandidatur za dodelitev dveh okrajnih ali okrožnih 
sodnikov na delo v strokovno službo Sodnega sveta, in sicer:
 
-  enega za strokovno podporo disciplinskim organom Sodnega sveta ter  za opravljanje drugih 
zahtevnejših  strokovnih  nalog  Sodnega  sveta  s  pričetkom  mandata  1.  5.  2021  
in  
-  drugega  za  strokovno  podporo  Komisiji  za  etiko  in  integriteto  ter  za  opravljanje  drugih 
zahtevnejših strokovnih nalog Sodnega sveta s pričetkom mandata 1. 7. 2021,

se zaključi kot neuspešen.

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

K točki 10 dnevnega reda (Su 59/2021)

13 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Domen Horvat, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Kranju, se za obdobje od 1. 4. 2021 do 
31. 5. 2024 dodeli na delo v strokovno službo Sodnega sveta ter se ga v obdobju od 1. 4. 2021 do  
30. 4. 2021 zaradi dokončanja odprtih zadev oprosti opravljanja sodniške službe v obsegu 90 %, v 
obdobju od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2024 pa se ga v celoti oprosti opravljanja sodniške službe. Pri tem 
se sodnik za obdobje od 1. 4. 2021 do 31. 5. 2021 dodeli za opravljanje zahtevnejših strokovnih 
nalog in z namenom seznanjanja z delom Sodnega sveta in nalogami generalnega sekretarja, s 1. 
6. 2021 pa bo nastopil funkcijo generalnega sekretarja Sodnega sveta. 

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

K točki 11 dnevnega reda (Su 432/2020)

 14 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
Maja Rozman, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, se dodeli na delo na Ministrstvo 
za  pravosodje  za  opravljanje  zahtevnejših  strokovnih  nalog pri  pripravi  normativnih  podlag za 
sistemske spremembe na področju organizacijske zakonodaje za obdobje od 1. 6. 2021 do 31. 5. 
2022 in ji v tem času obveznosti iz sodniške službe mirujejo.

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

K točki 12 dnevnega reda (Su 74/2021)

15 . S K L E P:

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Daša Sikošek, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani, se ponovno dodeli v strokovno 
službo Sodnega sveta za opravljanje nalog tajnice disciplinskih organov in drugih zahtevnejših 
strokovnih nalog iz pristojnosti Sodnega sveta za obdobje od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2023 in se v tem 
času v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

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

K točki 13 dnevnega reda (Su 75/2021)

16 . S K L E P:

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Alenka Klemenčič, okrožna sodnica svetnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, se ponovno dodeli 
v strokovno službo Sodnega sveta za opravljanje nalog tajnice Komisije za etiko in integriteto in  
drugih zahtevnejših strokovnih nalog iz pristojnosti Sodnega sveta za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 
6. 2023 in se v tem času v celoti oprosti opravljanja sodniške službe.

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

• IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA ETIKO IN INTEGRITETO

K točki 14 dnevnega reda (Su 447/2020)

17 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Za nadomestnega člana Komisije za etiko in integriteto, za čas od 4. 3. 2021 do 2. 9. 2021, se 
imenuje mag. Dragan Trivić, okrožni sodnik svetnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

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

• PERSONALNI SVETI

K točki 15 dnevnega reda (  Su 202/2020  )

Sodni  svet  je  nadaljeval  obravnavo  predloga  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.

18 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Sodni svet določi višino sejnin za personalne svete in sicer:
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– za člana personalnega sveta za prve tri ure seje 50,00 EUR neto, za vsako nadaljnjo uro pa 
35,00 EUR neto;

– za predsednika personalnega sveta za prve tri ure seje 70,00 EUR neto, za vsako nadaljnjo 
uro pa 45,00 EUR neto.

Sodni svet bo določeno višino sejnin poslal v soglasje ministrici za pravosodje.

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

• PREDLOGI IN PRITOŽBE

K točki 16 dnevnega reda (Su 612/2019 v zvezi s Su 237/2020)

19 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Pritožba okrožnega sodnika A. A. zoper odločbo predsednika Okrožnega sodišča ..., št. Su ... z  
dne ... 2019, o zavrnitvi predloga za napredovanje višji plačni razred, se zavrne.

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

• POSLOVNO POROČILO IN ZAKLJUČNI RAČUN SODNEGA SVETA ZA LETO 2020

K točki 17 dnevnega reda (Su RAC 15/2021, red. št. 4, 10 in 16)

Sodni svet se je seznanil  s Poslovnim poročilom in zaključnim računom Sodnega sveta za leto 
2020.

• RAZNO

K točki 18a) dnevnega reda (  Su 578/2018-19  )

Sodni svet se je seznanil z obvestilom o tem, da član Sodnega sveta RS Andrej Rozman z dnem 31. 
3. 2021 ne bo več opravljal funkcije notarja.

K točki 18b) dnevnega reda (  Su 106/2021  )

Sodni svet se je seznanil s tožbo okrožnega sodnika zoper odločbo podpredsednika VS RS št. SuZ 
53/2020 z dne 11. 8. 2020 ter v zvezi z odločbo Sodnega sveta RS št. Su 293/2020 z dne 17. 9.  
2020 in odgovorom na tožbo št. Su 106/2021-2 z dne 19. 2. 2021. 

K točki 18c) dnevnega reda (Su 108/2021)
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Sodni svet se je seznanil s  tožbo okrožne sodnice svetnice zoper odločbo Sodnega sveta št. Su 
294/2020 z dne 10. 12. 2020 in odgovorom na tožbo št. Su 108/2021-2 z dne 25. 2. 2021.

K točki 18d) dnevnega reda (Su 3/2021)

Sodni svet se je seznanil z  dopisom Vrhovnega sodišča RS v zvezi z otvoritvijo sodnega leta 2021.

K točki 18e) dnevnega reda (Su 11/2021, red. št. 57 do 70)

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

• DODATNO

K točki 19a) dnevnega reda (  Su 73/2021  )

Pred začetkom obravnave te točke sta predsednik Sodnega sveta dr. Erik Kerševan in članica dr. 
Barbara Nerat v skladu s prvim odstavkom 30. člena Zakona o sodnem svetu predlagala svojo 
izločitev. Navedenima se je pred razpravo in glasovanjem o njunem predlogu izključila povezava na 
platformo, na kateri se je izvajala seja. Vodenje seje je prevzel podpredsednik Sodnega sveta prof. 
dr. Grega Strban.

20 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana se izloči iz razprave o predlogu A. A.  v zadevi Su 
73/2021.

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

21 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:

Članico dr. Barbaro Nerat se izloči iz razprave o predlogu A. A. v zadevi Su 73/2021.

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

Na platformo, na kateri se je izvajala seja, se ponovno vključita predsednik Sodnega sveta dr. Erik 
Kerševan in članica dr. Barbara Nerat.

Sodni svet se je seznanil  s predlogom A. A. za razveljavitev sklepov v zvezi z razpisom enega 
mesta  kandidatke ali  kandidata  za  sodnico  ali  sodnika  na Splošnem sodišču  Evropske unije  v 
Luksemburgu št. 110-5/2020; Su 73/2021-13.

22 . S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu:
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Stranko se seznani  s  tem, da je bil  postopek odločanja Sodnega sveta pravilen in zakonit  ter 
zaključen s sprejetjem mnenja na 58. seji.

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

K točki 19b) dnevnega reda (  Su 114/2021  )

Sodni svet se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju (EVA 2020-3130-0004); Su 114/2021.

K točki 19c) dnevnega reda (  Su 46/2021-5 in Su 174/2020  )

Sodni svet se je seznanil s sodbo Vrhovnega sodišča RS št. U 1/2021-12 z dne 23. 2. 2021 v zvezi 
z odločbo Sodnega sveta Su 174/2020-28 z dne 26. 11. 2020.

Sodni svet je ponovno odločal o imenovanju predsednika Okrajnega sodišča v Kopru (javni poziv, 
objavljen v Ur. l. RS, št. 69 z dne 15. 5. 2020).

23 . S K L E P :

Postopek  po  javnem pozivu  sodnikom  k  vložitvi  kandidatur  na  vodstveno  mesto  predsednika 
Okrajnega sodišča v Kopru (javni poziv, objavljen v Ur. l. RS, št. 69 z dne 15. 5. 2020) se zaključi  
kot neuspešen.

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

24. S K L E P :

Sodni svet v izvršitvi sodbe Vrhovnega sodišča RS št. U 1/2021-12 z dne 23. 2. 2021 sprejme in 
objavi razloge, zaradi katerih se prijavljena kandidatka ne izbere za predsednico Okrajnega sodišča 
v Kopru in je postopek zaključen kot neuspešen, in sicer:

– na razpis je prijavljena le ena kandidatka, ki je predsednica istega sodišča že od leta 1996;
– z zadnjima ocenama sodniške službe je ugotovljeno, da kandidatka izpolnjuje pogoje za 

napredovanje, torej ni izkazano kakršnokoli pozitivno odstopanje od povprečja v kvaliteti 
njenega sodniškega in vodstvenega dela;

– rezultati poslovanja sodišča ne potrjujejo kvalitete kandidatkinega vodstvenega dela do te 
mere,  da  bi  utemeljevali  njeno  ponovno  imenovanje  na  mesto  predsednice  Okrajnega 
sodišča v Kopru. Na navedenem sodišču je izkazano močno neobvladovanje pripada vseh, 
še posebej pa pomembnejših zadev, v letu 2019 in upadanje količnika reševanja pripada 
pomembnejših zadev vse od leta 2014;

– ministrica za pravosodje v  mnenju o  kandidatki  predlaga,  da Sodni  svet  v konkretnem 
postopku imenovanja kandidatke za predsednico Okrajnega sodišča v Kopru presodi tudi 
težo in pomen izpostavljenih ugotovitev, ki se nanašajo na rezultate poslovanja Okrajnega 
sodišča v Kopru, ter jih upošteva pri odločitvi.

K točki 19d) dnevnega reda (  Su 107/2021  )
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Sodni svet se je seznanil z vlogama stranke B. B. z dne ... in ....

25 . S K L E P :

V zvezi z navedbami stranke B. B. se zahteva poročilo predsednika ... sodišča v ....

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 11 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep je sprejet.
Seja se je zaključila ob 20.10.

Naslednja seja bo v četrtek, 18. 3. 2021, 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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