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Z A P I S N I K 
112. seje Sodnega sveta

dne 1. 2. 2018

Seja je potekala v uradnih prostorih Sodnega sveta, Trg OF 13, Ljubljana in se je pričela ob 14. 00 
uri. 

NAVZOČI ČLANI: Marjan Feguš
Albina Hrnec Pečnik
dr. Mateja Končina Peternel
dr. Barbara Nerat (do 18. 20 ure)
dr. Marko Novak
Milan Petek 
mag. Jana Petrič
Bojan Podgoršek (od 14. 05 ure dalje)
Maja Praviček
dr. Grega Strban
Janez Vlaj

OSTALI NAVZOČI: mag. Jonika Marflak Trontelj, generalna sekretarka Sodnega sveta 
Barbara Ušaj, pravosodna svetnica, zapisnikarica

Sejo je vodil predsednik Sodnega sveta dr. Marko Novak. 

POTRDITEV ZAPISNIKA   

K točki 1 dnevnega reda:

Pregled izvrševanja sklepov
Generalna sekretarka Sodnega sveta mag. Jonika Marflak Trontelj je podala poročilo o realizaciji 
sklepov 111. seje Sodnega sveta, ki je bila 25. 1. 2018. 

  SPREJEM  DNEVNEGA  REDA  

1. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Sprejme se predlagani dnevni red 112. seje Sodnega sveta dne 1. 2. 2018. 
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Izid glasovanja: ZA:  10  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

    SODNA UPRAVA – KANDIDATI ZA VODSTVENA MESTA  

Član Sodnega sveta Bojan Podgoršek je pristopil na sejo ob 14. 05 uri. 

Pri točki 2 in 3 dnevnega reda je bil prisoten predsednik Vrhovnega sodišča RS, vrhovni sodnik 
svetnik mag. Damijan Florjančič. 

K točki 2 dnevnega reda: (Su 528/17)
Sodni svet je opravil razgovor s kandidatko za mesto predsednice Okrožnega sodišča v 
Novem mestu (javni poziv objavljen v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 20. 10. 2017).  

Po opravljenem razgovoru s kandidatko je Sodni svet sklenil, da se  predsednika Vrhovnega 
sodišča  RS,  vrhovnega  sodnika  svetnika  mag.  Damijana  Florjančiča  zaprosi  za  dopolnitev 
pisnega mnenja o kandidaturi kandidatke za mesto predsednice Okrožnega sodišča v Novem 
mestu. 

K točki 3 dnevnega reda: (Su 5/18)
Sodni svet je opravil razgovor s kandidatko za mesto podpredsednice Okrožnega sodišča 
v Kopru (javni poziv objavljen v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 1. 12. 2017). 

● OBRAVNAVA KANDIDATUR   

K točki 4 dnevnega reda: (Su 14/18) 
Po obravnavi kandidatur za razpisana 4 prosta mesta višjih sodnikov na Višjem sodišču 
v  Ljubljani  in  sicer  1  predvidoma za  prekrškovno  področje,  1  za  civilnopravno 
področje in 2 za kazenskopravno področje (razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 z 
dne 25. 8. 2017) je Sodni svet sklenil, da na ustni razgovor povabi 1 kandidata za prekrškovno 
področje,  9  kandidatov  za  civilnopravno  področje  in  10  kandidatov  za  kazenskopravno 
področje. 

Poleg  kandidatov  se  na  sejo  Sodnega  sveta,  na  kateri  bo  obravnavan  razpis,  povabi 
predsednika Višjega sodišča v Ljubljani, višjega sodnika svetnika Antona Panjana. 

   HITREJŠE NAPREDOVANJE NA POLOŽAJ SVETNIKA  

K točki 5.a) dnevnega reda: (Su 11/18)
2. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Okrožna sodnica na Okrožnem sodišču v Murski Soboti Natalija Pavlič Goldinskij izpolnjuje 
pogoje za hitrejše napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 imenuje na položaj okrožne sodnice 
svetnice ter uvrsti v 54. plačni razred.
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Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 5.b) dnevnega reda: (Su 17/18)
3. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Okrajna sodnica  na Okrajnem sodišču v Ajdovščini  Valentina Markič izpolnjuje pogoje za 
hitrejše napredovanje in se z dnem 1. 1. 2018 imenuje na položaj okrajne sodnice svetnice ter 
uvrsti v 52. plačni razred.

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

   HITREJŠE NAPREDOVANJE V PLAČNIH RAZREDIH  

K točki 6.a) dnevnega reda: (Su 731/17)
4. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Okrajna sodnica na Okrajnem sodišču v Celju Polona Kidrič  izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje v plačnih razredih in se z dnem 1. 1. 2018 uvrsti v 50. plačni razred. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 6.b) dnevnega reda: (Su 733/17)
5. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Okrajna  sodnica  na  Okrajnem  sodišču  v  Celju  Irena  Peer izpolnjuje  pogoje  za  hitrejše 
napredovanje v plačnih razredih in se z dnem 1. 1. 2018 uvrsti v 50. plačni razred. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

   PRITOŽBA  

K točki 7 dnevnega reda: (Su 48/18) 
6. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Pritožba okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v … A. A. zoper odločbo predsednika Okrožnega 
sodišča v ..., št. 69811 z dne 28. 12. 2017, se zavrže. 
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Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

   POLITIKA ZAZNAVANJA IN OBVLADOVANJA KORUPCIJSKIH TVEGANJ IN   
IZPOSTAVLJENOSTI SODIŠČ

K točki 8 dnevnega reda: (Su 21/18) 
Sodni svet je na svoji 71. seji 31. 3. 2016 Vrhovnemu sodišču RS podal soglasje k  Politiki 
zaznavanja  in  obvladovanja  korupcijskih  tveganj  in  izpostavljenosti  sodišč 
(Politika).  

7. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Sodni svet bo na podlagi 60.č člena Zakona o sodiščih v zvezi s peto alinejo 4. točke prvega 
odstavka 23. člena Zakona o sodnem svetu Vrhovno sodišče zaprosil za pojasnilo, kako se je 
obstoječa Politika zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč v 
praksi do sedaj izvajala in potencialno nadgradila.

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA  

K točki 9 dnevnega reda (Su 24/18):

Sodni svet je obravnaval Predlog zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 
tolmačih (ZSICT), prva obravnava, EPA 2530 - VII. 

8. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o stališču: 
Sodni svet je sprejel stališče, da na predlog nima pripomb. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Stališče se sprejme.

K točki 10 dnevnega reda (Su 52/18):

Sodni  svet  je  obravnaval Predlog  zakona o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o 
integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK-C), prva obravnava, EPA 2551-VII. 

9. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o stališču: 
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Sodni svet je sprejel stališče, da na predlog nima pripomb. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Stališče se sprejme.

RAZNO  

K točki 11.a) dnevnega reda:
Dopis Ministrstva za pravosodje v zvezi s transparentnostjo disciplinskih postopkov 
pred Sodnim svetom (Su  22/2018)

Sodni  svet  je  obravnaval  dopis Ministrstva  za  pravosodje,  Direktorata  za  organizacijsko 
zakonodajo  in  pravosodno  upravo,  št.  091-51/2017/2  z  dne  8.  1.  2018,  v  zvezi  s 
transparentnostjo disciplinskih postopkov pred Sodnim svetom.

10. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Ministrstvu  za  pravosodje  se  odgovori,  da  je  skladno  s  44.  členom ZSSve  v  disciplinskih 
postopkih javnost izključena, razen če sodnik v postopku temu izrecno nasprotuje. Sodni svet 
zato zagovarja stališče, da disciplinske zadeve do njihovega pravnomočnega zaključka javnosti 
niso dostopne.  

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 11.b) dnevnega reda:
Dopis Ministrstva za pravosodje v zvezi z državno komisijo za pravniški državni 
izpit (Su 37/2018)

Sodni  svet  je  obravnaval  dopis  Ministrstva  za  pravosodje,  Centra  za  izobraževanje  v 
pravosodju, št. 6040-11/2018/4 z dne 18. 1. 2018, v zvezi z državno komisijo za pravniški 
državni izpit. 

11. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Za izpraševalko v državni komisiji za pravniški državni izpit se predlaga članico Sodnega sveta 
odvetnico Majo Praviček, za civilno področje. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 11.c) dnevnega reda:
Odgovori na dopise strank 

Vlogi strank A. A. in A. A. (Su 759/2017)
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Sodni svet se je seznanil z vlogama strank A. A. in A. A. z dne 17. 1. 2018 in 31. 1. 2018. 

Vloga stranke A. A. (Su 556/2017)
Sodni svet se je seznanil z vlogo stranke A. A. z dne 16. 1. 2018. 

Vlogi stranke A. A. (Su 36/2018)
Sodni svet se je seznanil z vlogama stranke A. A. z dne 15. 1. 2018 in 29. 1. 2018. 

DODATNO  

K točki 11 d.1) dnevnega reda 
Negativna ocena sodniške službe za okrajnega sodnika … - dopolnilni  sklep  (Su 
692/2017)

12. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Sklep št. 4, sprejet na 111. seji Sodnega sveta dne 25. 1. 2018, se dopolni, tako da se sklep v 
celoti glasi:
„Ocena sodniške službe Personalnega sveta Višjega sodišča v Ljubljani, št. SuZ 141/2014 z dne 
12. 3. 2015, v zvezi s sklepom Personalnega sveta Vrhovnega sodišča RS, št. SuZ-ps 38/2015 z 
dne 8. 7. 2015, da A. A., okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v ..., ne ustreza sodniški službi, 
se potrdi. 

Sodniku preneha sodniška funkcija z dnem pravnomočnosti te odločbe.“

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 11 d.2) dnevnega reda 
Imenovanje predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici (Su 730/2017) 

13. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Višji  sodnik  na Okrožnem sodišču  v  Novi  Gorici  Goran Klavora  se  z  dnem 16.  2.  2018 
imenuje na mesto predsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici za dobo šestih let. 

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

Podaljšanje dodelitve (Su 19/2018)

14. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o sklepu: 
Višji sodnik na Okrožnem sodišču v Novi Gorici Goran Klavora se za čas od 1. 1. 2018 do 31. 
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12. 2019 ponovno dodeli na delo v Specializirani oddelek Okrožnega sodišča v Kopru, 
za  sojenje  v  zahtevnejših  zadevah  organiziranega  in  gospodarskega  kriminala,  terorizma, 
korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, storjenih na območju Okrožnega sodišča v 
Novi Gorici.

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Sklep se sprejme.

K točki 11 d.3) dnevnega reda (Su 60/18)
Sodni  svet  se  je  seznanil  s  Predlogom  zakona  o  dopolnitvah  Stvarnopravnega 
zakonika (SPZ-B), prva obravnava, EPA 2553-VII. 

K točki 11 d.4) dnevnega reda (Su 61/18)
Sodni  svet  je  obravnaval Predlog  Zakona  o  varstvu  osebnih  podatkov  (ZVOP-2)  - 
strokovno usklajevanje, EVA 2017-2030-0039. 

16. S K L E P :

Sodni svet je glasoval o stališču: 
Glede na pomembnost in zahtevnosti materije, ki jo predlog ureja, Sodni svet v tako kratkem 
roku ne more podati vsebinskih pripomb.  

Izid glasovanja: ZA:  11  PROTI: 0

Ugotovitev: Stališče se sprejme.

K točki 11 d.5) dnevnega reda (Su 58/18)
Sodni  svet  se  je  seznanil  s Predlogom  za  sprejem  avtentične  razlage  631.  člena 
Obligacijskega zakonika (OZ, Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo 
in 64/16 - odl. US) (OROZ631, EPA 2558 - VII. 

K točki 11 d.6) dnevnega reda (Su 37/18)
Udeležba  predstavnika  Sodnega  sveta  na  seji  Strokovnega  sveta  Centra  za 
izobraževanje v  pravosodju 
Sodni  svet  se  je  seznanil  z  vabilom Ministrstva  za  pravosodje,  Centra  za  izobraževanje  v 
pravosodju, na sejo Strokovnega sveta Centra za izobraževanje, ki bo v ponedeljek, 5. 2. 2018 
ob 14.00 uri. Sestanka se bo udeležila članica Sodnega sveta dr. Barbara Nerat.

Članica Sodnega sveta dr. Barbara Nerat je sejo zapustila ob 18. 20 uri. 

K točki 11 d.7) dnevnega reda (Su 75/18)
Obvestilo disciplinske tožilke glede uvedbe disciplinskega postopka 
Sodni svet se je seznanil z obvestilom namestnice disciplinske tožilke, št. Dt-ss 1/2018 z dne 
19.  1.  2018,  glede  uvedbe  disciplinskega  postopka  zoper  okrožno  sodnico  na  Okrožnem 
sodišču v … A. A.. 

K točki 11 d.8) dnevnega reda Su 594/2017
Dopis KPK v zvezi z osnutkom drugega poročila GRECA o izpolnjevanju priporočil 
Sodni svet je obravnaval dopis KPK, št. 5112-1/2018-14 23001, v zvezi z osnutkom drugega 
poročila GRECA o izpolnjevanju priporočil, na katerega bo podal odgovor. 
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K točki 11 d.9) dnevnega reda Su 82/18
Generalna skupščina ENCJ 2018

Sodni svet se je seznanil z vabilom na generalno skupščino ENCJ 2018, ki bo 30. 5. in 1. 6. 
2018 v Lizboni. Generalne skupščine ENCJ se bo udeležil predsednik Sodnega sveta dr. Marko 
Novak. 

K točki 11 d.10) dnevnega reda 
Obisk delegacije Sodnega sveta Maroka
Sodni svet bo obiskala delegacija Sodnega sveta Maroka. Obisk bo potekal od 5. do 7. marca 
2018. Kot predstavniki Sodnega sveta bodo sodelovali  predsednik Sodnega sveta dr. Marko 
Novak,  podpredsednica  Sodnega sveta  mag.  Jana  Petrič  in  član  Sodnega sveta  dr.  Grega 
Strban.  

Seja se je zaključila ob 18. 45 uri.

Naslednja seja bo v četrtek, 1. 3. 2018. 

            Predsednik Sodnega sveta

      dr. Marko Novak
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