
KOMISIJA ZA ETIKO IN INTEGRITETO

Številka: Su Ek 29/2019-9
Datum:  3. 9. 2019

 
Z A P I S N I K

25. seje Komisije za etiko in integriteto
3. september 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, Branko Reisman

OPRAVIČENO ODSOTNA:     mag. Jana Petrič

OSTALI NAVZOČI: Alenka Klemenčič, zapisnikarica

Sejo je vodila predsednica komisije mag. Nina Betetto.

1. S k l e p :

Komisija je glasovala o sklepu:

Sprejme se dnevni red 25. seje Komisije za etiko in integriteto:

1. Pregled izvrševanja sklepov
2. Nadaljevanje obravnave predloga podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 

za obravnavo zadeve Su Ek 17/2019 
3. Obravnava predloga strank za obravnavo zadeve Su Ek 26/2019 
4. Obravnava predloga stranke za obravnavo zadeve Su Ek 27/2019 
5. Obravnava predloga strank za obravnavo zadeve Su Ek 28/2019 
6. Razno:

a)  Medijske objave
b)  Obravnava  pravilnika  za  Projekt  svetovalca  sodnikom za  etične  zadeve.  Razgovor  z 
upokojenim vrhovnim sodnikom Janezom Vlajem ob 16.00.  

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme. 
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K 1. točki dnevnega reda:

Predsednica komisije mag. Nina Betetto je podala poročilo o izvrševanju sklepov komisije s 24. 
seje.

2. S k l e p :

Ugotovi se, da so sklepi 24. seje izvršeni.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K 2. točki dnevnega reda:

Komisija ocenjuje, da gre v konkretnem primeru za pomembno vprašanje sodniške poklicne etike, 
ki  ni  zajeto  v  smernicah  za  ravnanje  sodnikov  pri  javni  razglasitvi  sodb  po  opravljeni  glavni 
obravnavi, sprejetih na 19. seji 21. avgusta 2018. 

3. S k l e p :

Strokovna služba do naslednje seje pripravi dopolnitev smernic.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

4. S k l e p :

Komisija v zvezi z izjavami sodnika pri javni razglasitvi sodbe v konkretnem kazenskem postopku 
sprejme

načelno mnenje:

Izjave  sodnika  pri  javni  razglasitvi  sodbe  o  pritiskih  pri  sojenju,  poskusih  discipliniranja  in 
diskreditiranja ter možnostih suspenza, nenapredovanja in uvedbe disciplinskega postopka, ki niso 
imele podlage v objektivnih dejstvih, in ki presegajo namen javne razglasitve (kazenske) sodbe, ki 
je v pojasnitvi  razlogov o bistvenih dejanskih in pravnih vprašanjih obravnavane zadeve, in jih 
hkrati ni mogoče opredeliti kot mnenje, podano pri sojenju, niso v skladu z načeloma IX (Odnos) in  
X (Ugled) Kodeksa sodniške etike.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K 3. točki dnevnega reda:

5. S k l e p :

Predlog strank za obravnavo zadeve Su Ek 26/2019 se ne sprejme v obravnavo. 

Stranki  se o tem obvesti z obrazloženim dopisom.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0



Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K 4. točki dnevnega reda:

6. S k l e p :

Predlog stranke za obravnavo zadeve Su Ek 27/2019 se ne sprejme v obravnavo. 

Stranko  se o tem obvesti z obrazloženim dopisom.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K 5. točki dnevnega reda:

7. S k l e p :

Predlog strank za obravnavo zadeve Su Ek 28/2019 se ne sprejme v obravnavo. 

Stranki  se o tem obvesti z obrazloženim dopisom.

Izid glasovanja o sklepu: ZA: 4 PROTI: 0
Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K 6. točki dnevnega reda:

K točki 6.a):
Komisija se je seznanila z medijskimi objavami.

K točki 6.b):
Komisija je po opravljenem razgovoru z upokojenim vrhovnim sodnikom Janezom Vlajem potrdila 
osnutek  Pravilnika  o  delu  svetovalca  sodnikom  za  področje  etike  in  integritete,  ki  ga  bo 
posredovala Sodnemu svetu v obravnavo.

Seja se je zaključila ob 16.45. 

Naslednja seja komisije bo 1. 10. 2019 ob 15.30.

     Predsednica Komisije za etiko integriteto
                  mag. Nina Betetto
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