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KOMISIJA ZA ETIKO IN INTEGRITETO
Številka: Su Ek 5/2019-6
Datum: 22. 1. 2019

ZAPISNIK
21. seje Komisije za etiko in integriteto
22. januar 2019
Seja je potekala v uradnih prostorih Sodnega sveta, Trdinova ulica 4, Ljubljana in se je pričela ob
15.00.
NAVZOČI ČLANI:

mag. Nina Betetto, Janja Roblek, Jernej Kovše, mag. Jana Petrič,
Branko Reisman

OSTALI NAVZOČI:

Alenka Klemenčič, zapisnikarica

Sejo je vodila predsednica komisije mag. Nina Betetto.
Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu:

1. Pregled izvrševanja sklepov
2. Obravnava zahteve predsednice Komisije za etiko in integriteto za obravnavo zadeve Su Ek
25/2018

3. Obravnava zahteve Sodnega sveta za obravnavo zadeve Su Ek 26/2018. Razgovor s
sodnikom ob 15.45

4. Razno:
5.a) Medijske objave
5.b) Izdaja angleške verzije Komentarja Kodeksa sodniške etike
5.c) Projekt svetovalca sodnikom za etične zadeve
5.d) Seznanitev z vlogo stranke Su Ek 22/2018
K 1. točki dnevnega reda:
Predsednica komisije je podala poročilo o izvrševanju sklepov komisije s 20. seje.
1. S k l e p :
Ugotovi se, da so sklepi 20. seje izvršeni.
Izid glasovanja o sklepu:

ZA: 5

PROTI: 0

1

K 2. točki dnevnega reda:
2. S k l e p :
Sodnico se povabi na ustno predstavitev stališč na naslednjo sejo komisije.
Izid glasovanja o sklepu:

ZA: 5

PROTI: 0

K 3. točki dnevnega reda:
Pred začetkom obravnavanja 3. točke dnevnega reda član komisije Branko Reisman poda predlog
za izločitev s pojasnilom, da sta s sodnikom zaposlena v isti stavbi in se pogosto srečujeta.
3. S k l e p :
V zadevi Su Ek 26/2018 se član Sodnega sveta Branko Reisman izloči iz obravnavanja zadeve.
Izid glasovanja o sklepu:

ZA: 5

PROTI: 0

Član komisije Branko Reisman zapusti sejo ob 15.40.
Prične se obravnava 3. točke dnevnega reda in se opravi razgovor s sodnikom.
4. S k l e p :

Po razgovoru s sodnikom komisija sprejme
načelno mnenje:
Ravnanje sodnika, ki se udeleži povolilnega srečanja ob izvolitvi novega župana, pri čemer je
isti sodnik v predhodnem sodnem postopku zoper županovega protikandidata izdajal odredbe
za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, ni v skladu z načeloma III. (Nepristranskost) in VII.
(Nezdružljivost) Kodeksa sodniške etike.
Izid glasovanja o sklepu:

ZA: 4

PROTI: 0

Član komisije Branko Reisman ob 16. 15 ponovno pristopi na sejo.
K 4. točki dnevnega reda:
K točki 4a):
Komisija se je seznanila z medijskimi objavami.
K točki 5b):
Projekt izdaje angleškega Komentarja Kodeksa sodniške etike je zaključen.
K točki 5c):
Nadaljuje se z aktivnostmi projekta svetovalca sodnikom za etične zadeve. Komisija bo na Sodni
svet naslovila dopis z osnovnimi izhodišči za delo svetovalca.

K točki 5d):
Pred začetkom obravnavanja 5d) točke dnevnega reda predsednica komisije mag. Nina Betetto
poda predlog za izločitev zaradi predhodnega sodelovanja pri odločanju v sodnem postopku.
5. S k l e p :
V zadevi Su Ek 22/2018 se predsednica komisije izloči iz obravnavanja zadeve.
Izid glasovanja o sklepu:

ZA: 5

PROTI: 0

Predsednica zapusti sejo ob 16.20.
Vodenje seje prevzame namestnica predsednice Janja Roblek.
Prične se obravnavanje 5d) točke dnevnega reda.
Komisija se je seznanila z vlogo stranke Su Ek 22/2018.
Predsednica ob 16.40 ponovno pristopi na sejo in zaključi vodenje seje.
Seja se je zaključila ob 16.50.
Naslednja seja komisije bo 26. 2. 2019 ob 15.00.

Predsednica Komisije za etiko integriteto
mag. Nina Betetto

