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Številka: 007-1203/2012 

Ljubljana, dne 00. 11. 2012 

EVA: 2012-2030-0043 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

gp.gs@gov.si 

 
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (EVA 

2012-2030-0043) – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepa vlade: 
 
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09 – odločba US, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne… sprejela naslednji sklep: 
 
 
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sodniški službi – ZSK-K (EVA 2012-2030-0043) in ga predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.   
 
 
 
                                                                                                          Dr. Božo PREDALIČ 

                                                                                                      GENERALNI SEKRETAR 

  
Prejmejo: 

- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, 
- Ministrstvo za finance, 
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 
 

 

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 
Dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo 
Helmut Hartman, državni sekretar Ministrstva za pravosodje in javno upravo 
Andreja Lang, v.d. generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja 
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2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: 
Dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje in javno upravo 
Helmut Hartman, državni sekretar Ministrstva za pravosodje in javno upravo 
Andreja Lang, v.d. generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 
 
DA  

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 
 
 

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

 

5. Kratek povzetek gradiva 
 
Sprememba zakona je potrebna zaradi uskladitve s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sodiščih. Poleg tega je predmet predvidenih sprememb zakona tudi prenos določenih 
pristojnosti ministrstva, pristojnega za pravosodje, na Vrhovno sodišče Republike. 
 

6. Presoja posledic 

  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih 

DA / NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije 

DA / NE 

c) administrativne posledice DA / NE 

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij 

DA / NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE 

e) na socialno področje DA / NE 

f) na dokumenta razvojnega načrtovanja: 
- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, 
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna 

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij 

DA / NE 

   

   

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR 

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/ 
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

 Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov 

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva 

    

     

II. Finan čne posledice za državni proračun 

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Ime proračunskega 
uporabnika  

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta 

Šifra PP /Naziv 
PP 

Znesek za 
tekoče leto (t) 

Znesek za t+1 

     

     

SKUPAJ:   

II.b. Manjkajo če pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz: 

Ime proračunskega 
uporabnika  

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv 

ukrepa, projekta 

Šifra PP /Naziv 
PP 

Znesek za 
tekoče leto (t) 

Znesek za t+1  

     

     

SKUPAJ:   

II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna: 

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1 
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/OBRAZLOŽITEV: 
I.  Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu 

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje): 
- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov 
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov 
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na 

ukrepih/projektih sprejetih proračunov 
 

II.  Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun 
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov: 
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene: 

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi 
katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih 
programov se navede: 
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep; 
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter  
- proračunske postavke. 

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma 
ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. 
veljavne projekte in ukrepe. 
- II.b. Manjkajo če pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz: 

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu 
uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s 
prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih oziroma 
ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a. 
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna: 
V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah 
II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./ 
 

   

SKUPAJ:   

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

/samo, če izbere NE pod točko 6a)/ 

Kratka obrazložitev: 
 
Predlog zakona ne bo imel posledic na druga javno finančna sredstva. 
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8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA/NE  

/Če NE, navesti razlog za ne objavo:/ 

/ Če DA: 
Datum objave:  
V razpravo so bili vključeni:  

- nevladne organizacije: 
- predstavniki zainteresirane javnosti: 
- predstavniki strokovne javnosti: 
- občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva:  

 
Mnenja, predloge, pripombe so podali: 
 
Upoštevani so bili: 

- v celoti 
- v pretežni meri 
- delno 
- niso bili upoštevani. 
 

Bistvena odprta vprašanja: 
 
__________________________________________________________________________ 
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v predlogu 
predpisa./ 

 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

/Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: 
- Službi Vlade RS za zakonodajo, 
- Ministrstvu za finance, 
- Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (Direktorat za visoko šolstvo in 

znanost), 
- Državnemu pravobranilstvu 

 
 

/Datum pošiljanja:  

v celoti / v pretežni meri / delno 

Bistvena odprta vprašanja: 
 

-  

/Gradivo je usklajeno: 

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/ 

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE 

b) za nujnost obravnave DA / NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o DA / NE 
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normativni dejavnosti 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA  

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 
  
 
 

 Dr. Senko PLIČANIČ 
minister 

 
 

                         
 
 
 
 

Priloge: 
- Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi, 
- obrazložitev členov, 
- besedilo členov, ki se spreminjajo. 
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REDNI POSTOPEK 
PREDLOG 

 
EVA 2012-2030-0043 

 

ZAKON  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽB I 

I. UVOD 

– 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKO NA 
 
 
Za učinkovito sodstvo je potrebno uvesti mehanizme novega sodnega managementa. Potrebno 
je zagotoviti jasno odločevalsko linijo oziroma linijo odgovornosti od predsednika Vrhovnega 
sodišča RS do predsednikov vseh nižjih sodišč ter razmerje med predsedniki in direktorji sodišč. 
Vrhovno sodišče in Sodni svet sta vrh sodne veje oblasti in morata biti torej tista, ki ima 
odgovornost in pooblastila za vodenje te veje oblasti ter morata primerno ukrepati glede na 
kazalce uspešnosti. 
 
Enako pomembno je, da vrsto operativnih nalog in pooblastil prevzame sodna oblast 
neposredno. Sodstvo je tisto, ki mora biti edino in najbolj odgovorno za stanje v sodni veji 
oblasti. Izvršilna veja oblasti se mora zato odpovedati vsem tistim pristojnostim, ki bi jih lahko 
prevzela sodna veja oblasti, v korist Vrhovnega sodišča in njegovega predsednika oziroma 
predsednikov nižjih sodišč. Pri presoji razmerja med sodno in izvršilno vejo oblasti smo v 
marsičem izhajali iz analogije razmerja med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Če izvršilna 
veja oblasti določene zadeve opravlja za zakonodajno, je primerno, da to počne tudi za sodno 
vejo oblasti. V nasprotnem primeru pa lahko še nadaljnje izvajanje nalog za sodno vejo oblasti 
ustvarja videz nesamostojnosti sodne veje oblasti (še posebej npr. na kadrovskem področju). 
 
Posebej pa je pomemben položaj sodnikov kot posameznih in neodvisnih nosilcev sodne 
oblasti. Sodniki so funkcionarji sodne oblasti. Zato je glede na pomen njihove funkcije 
neprimerno, da se jih obravnava kot običajne uradnike ali javne uslužbence. Njihov status mora 
biti izenačen s funkcionarji drugih vej oblasti. Ne morejo ostajati v nekakšni napol anonimnosti 
in biti obravnavani kot brezimna množica. Za vsako sodnico ali sodnika mora biti, podobno kot 
za ministre, poslance in drugi visoke funkcionarje, omogočen jasen in javnosti prepoznaven 
osebni položaj ter rezultati in kakovost dela. Samo odprtost in preglednost podatkov o kakovosti 
in količini dela ter drugih dosežkih vsake sodnice ali sodnika lahko zagotovi povrnitev ugleda 
sodnikov kot posameznikov in sodstva kot celote. 
 
Seveda pri tem nista drugi dve veji oblasti tisti, ki to ocenjujeta. Drugi dve veji oblasti le 
spremljata in analizirata ter se ustrezno odzivata na ocene, ki jih sodstvo zagotavlja samo 
znotraj svoje ustavno in zakonsko določene vertikalne nadrejenosti sodišč. 
 
Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08-odl. US, 
91/09, 33/11; v nadaljnjem besedilu: ZSS) je bil sprejet leta 1994 in do danes že večkrat 
noveliran, zadnjič maja leta 2011. S sedaj predlagano spremembo se prenese pristojnosti 
upravljanja s kadri na Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter tako zagotovi večja 
samostojnost in odgovornost sodne veje oblasti. Pristojnost vodenja postopka izvolitve oziroma 
imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije. Pristojnost ministrstva, pristojnega za pravosodje, glede vodenja centralne 
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kadrovske evidence se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Združujeta se 
centralna kadrovska evidenca in osebna evidenca sodnikov.  
 
Zaradi uvedbe  pravosodne inšpekcije se s predlogom sprememb te inšpektorje tudi uvršča med 
pobudnike za uvedbo disciplinskega postopka po zakonu o sodniški službi. 
 
Iz razlogov racionalizacije predlog zakona predvideva tudi odpravo sistema štipendij, saj 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, zagotavlja ustrezno izobraževanje preko Centra za 
izobraževanje v pravosodju. 
 
 
 

– 2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1 Cilji 
- uskladitev z zakonodajo, ki ureja področje visokega šolstva ter vrednotenja in priznavanje 
izobraževanja, 
- prenos pristojnosti upravljanja s kadri na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 
- združitev centralne kadrovske evidence in osebne evidence sodnikov ter prenos evidenc na 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
- sprememba ureditve sodniškega izobraževanja 
- uskladitev z Zakonom o sodiščih. 
 

2.2 Načela 
- načelo ekonomičnosti pri vodenju evidenc osebnih podatkov,  
- načelo večje učinkovitosti razpisov prostih sodniških mest. 
 

2.3 Poglavitne rešitve 
 
a) Predstavitev predlaganih rešitev: 
 

Konkreten opis predlaganih rešitev 
 

 Uskladitev z zakonodajo, ki ureja področje visokega šolstva ter 
vrednotenja in priznavanje izobraževanja 

 
S predlogom spremembe 3. točke prvega odstavka 8. člena se Zakon o sodniški službi usklajuje 
z veljavno visokošolsko zakonodajo (Zakonom o visokem šolstvu, Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF), ki določa tristopenjsko ureditev študijskih 
programov za pridobitev izobrazbe in zakonodajo, ki ureja področje vrednotenja in priznavanja 
izobraževanja v tistih primerih, ko so kandidati končali primerljivo izobraževanje v tujini 
(Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Uradni list RS, št. 73/04, 87/11 – ZVPI 
(97/11 popr.)). 
 

 Prenos pristojnosti upravljanja s kadri na Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije 

 
Pristojnost vodenja postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
 

 Združitev centralne kadrovske evidence in osebne evidence sodnikov ter 
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prenos evidenc na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
 
Pristojnost ministrstva, pristojnega za pravosodje, glede vodenja centralne kadrovske evidence 
se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Združujeta se centralna kadrovska 
evidenca in osebna evidenca sodnikov. 
 

 Sprememba ureditve sodniškega izobraževanja 
 
Zakon predvideva odpravo sistema štipendij, saj ministrstvo, pristojno za pravosodje, zagotavlja 
ustrezno izobraževanje preko Centra za izobraževanje v pravosodju. 

 
 
b) Normativna usklajenost predloga zakona: 
 

• predlog zakona je usklajen s sistemskimi rešitvami Predloga Zakona o sodiščih, ki ga 
Vlada RS pošlje v sprejem Državnemu zboru RS hkrati s tem predlogom zakona. 
  
c) Usklajenost predloga predpisa:  
 

• s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi: / 
• s civilno družbo ali ciljnimi skupinami, na katere se predlog zakona nanaša 

(navedba odprtih vprašanj): / 
 

d) Povzetek poročila o sodelovanju javnosti pri pripravi predloga zakona: / 
 

 

– 3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI 
PRORAČUN IN DRUGA JAVNOFINAN ČNA SREDSTVA 
 
 
Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna sredstva.  

 

– 4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DR ŽAVNEM 
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO 
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI  
PRORAČUN ŽE SPREJET 

Za izvajanje zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva. 
 

– 5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE U NIJE 

 
Prikaz ureditve v državah članicah EU 
 

AVSTRIJA 
 
Za izvrševanje sodne oblasti so v Avstriji v skladu z zakonom o ureditvi sodišč 
(Gerichtsorganisationsgesetz) pristojna okrajna sodišča (Bezirksgerichte), deželna sodišča 
(Landesgerichte), višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in vrhovno sodišče (Oberster 
Gerichtshof). Deželna sodišča so kot prvostopenjska sodišča pristojna za vse zadeve, ki niso v 
pristojnosti okrajnih sodišč, in kot drugostopenjska za odločitve o pravnih sredstvih zoper 
odločitve okrajnih sodišč. V Avstriji je od začetka leta 2007 141 okrajnih sodišč, 20 deželnih 
sodišč, 4 višja deželna sodišča in vrhovno sodišče s sedežem na Dunaju.  
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Novela Zakona o ureditvi sodišč (BGBl. I Nr. 108/2010), objavljena 23.12.2010, določa 
ustanovitev t.i. »Centra pristojnega za gospodarstvo« (»Wirtschaftskompetenzzentrum«) pri 
sodiščih prve stopnje na sedežu sodišča višje stopnje, katerih namen je učinkovito sojenje v 
zadevah gospodarskih kaznivih dejanj, ki zaradi velikega obsega ali velikega števila 
udeležencev ali zaradi posebnega javnega interesa zahtevajo posebno obravnavo. V skladu z 
navedenim zakonom je predvideno, da se - z veljavnostjo 1. junija 2011 - pri sodiščih za 
kazenske zadeve prve stopnje na sedežu sodišča druge stopnje ustanovi dva ali več oddelkov z 
navedenim nazivom, pri Deželnem sodišču za kazenske zadeve na Dunaju pa pet ali več. Vodja 
teh centov mora izkazati potrebna pravna znanja in znanja ekonomije, imeti mora druge 
spretnosti in sposobnosti, kot tudi dovolj izkušenj za ocenitev gospodarskih in poslovnih 
procesov. 
 
Avstrijski zakon o organizaciji sodišč v zvezi z letno delitvijo zadev med sodnike (letni 
razpored) določa: sodni posli, ki jih mora opravljati okrajno sodišče po zakonsko določenih 
pristojnostih, se vsakokrat vnaprej razdelijo med sodnike za čas od 1. februarja do 31. januarja. 
Tako razdelitev poslov sprejme personalni svet vsakokrat v januarju za naslednje leto. 
Predstojnik sodišča razgrne na vpogled osnutek razdelitve poslov za naslednje leto in z njim 
seznani sodnike. Vsak sodnik, ki ga zadeva razdelitev poslov, je upravičen, da v času vpogleda 
vloži pisne ugovore zoper osnutek razdelitve, o katerih se posvetuje personalni svet. Pri 
razdelitvi zadev sledi načelu, da so vodje posameznih oddelkov sodišča čim bolj enakomerno 
obremenjeni, in načelo, da je pravdne zadeve, pri katerih so bili že izvajani dokazi, treba pustiti 
na tistih oddelkih sodišča, na katerih so bili vodeni do zdaj. Podobna ureditev velja tudi za 
druge vrste avstrijskih sodišč.  
 
 
NEMČIJA 
 
V Nemčiji v skladu z zakonom o ureditvi sodišč (Gerichtsverfassungsgesetz) sodno oblast 
izvajajo občinska sodišča (Amtsgerichte), deželna sodišča (Landgerichte), višja deželna sodišča 
(Oberlandesgerichte) in Zvezno sodišče (Bundesgerichtshof, najvišje sodišče v državi za 
področje rednega sodstva). V civilnih zadevah je kot prvo stopenjsko sodišče deželno sodišče 
pristojno za spore, katerih vrednost je nad 5.000 evri. Hkrati je to sodišče tudi instančno sodišče 
za okrajna sodišča. Zaradi pospešitve postopkov ali zaradi večje oddaljenosti zakon o ureditvi 
sodišč podeljuje deželnim vladam določne pristojnosti: deželne vlade imajo pooblastilo, da 
občinskemu sodišču za območje več občinskih sodišč z uredbo dodelijo družinske zadeve ter 
delno ali v celoti dodelijo zadeve skrbništva, oskrbe, oddaje in gospodarske zadeve, če ta 
združitev služi stvarnemu pospeševanju postopkov ali če se zdi potrebna za zagotovitev enotne 
sodne prakse. Deželne vlade lahko ta pooblastila poverijo deželnim pravosodjem. Prav tako so 
deželne vlade pooblaščene, da z uredbo deželnemu sodišču za območje več deželnih sodišč 
dodelijo določene kazenske zadeve, če to objektivno pospeši postopek. Deželne vlade so še 
pooblaščene, da z uredbo zaradi večje oddaljenosti od sedeža deželnega sodišča na občinskem 
sodišču za območje enega ali več občinskih sodišč ustanovijo kazenski oddelek in ji za to 
območje dodelijo celotno dejavnost kazenskega oddelka deželnega sodišča ali del te dejavnosti. 
Deželne vlade lahko pooblastilo z uredbo prenesejo na deželne sodne uprave.  
 
V skladu z zakonom o ureditvi sodišč je nemški zvezni minister za pravosodje pooblaščen, da 
ustanavlja civilne in kazenske senate tudi zunaj sedeža zveznega sodišča.  
 
V skladu z navedenimi določili se v Nemčiji posamezna prvostopenjska sodišča specializirajo 
za določene zadeve. Tako so na primer na območju Berlina (na tem območju je dvanajst 
občinskih sodišč) za določene zadeve pristojna le določena občinska sodišča, Občinsko sodišče 
Schöneberg (Amtsgericht Schöneberg) je pristojen za to območje v družinskih zadevah, v 
zadevah zdravstvene nege, vodi centralni register neposestnih zastavnih pravic ter register 
oporok, nudi pravo pomoč in je pristojen z zadeve na podlagi Zakona o transseksualcih. 
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Občinsko sodišče Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) je pristojno za stečajni 
postopek, Občinsko sodišče Spandau (Amtsgericht Spandau) za izterjavo sodnih taks, na 
Občinskem sodišču Tiergarten (Amtsgericht Tiergarten) pa so koncentrirane vse kazenske 
zadeve in je tako med drugim to sodišče pristojno za globe, za pregon storilcev na zasebno 
tožbo, za zadeve proti mladoletnikom in za izvajanje preiskave.  
 
Posebnega sodišča ali oddelka za sojenje v zadevah gospodarskega kriminala in korupcije ni.  
 
 
FINSKA 
 
Na Finskem je delovanje sodišč in sodnikov urejeno v dveh različnih zakonih. Zakon o sodnem 
postopku (Code of judicial procedure) določa vrsto in pristojnost sodišč ter postopke po katerih 
postopa posamezno sodišče. Zakon o sodniški službi (Act on Judicial Appointments) ureja 
pogoje in način imenovanja na sodniško mesto. 
 
V skladu z Zakonom o sodnem postopku se sodišča delijo na splošna in upravna sodišča, 
obstajajo pa tudi specializirana sodišča (delovno sodišče, gospodarsko sodišče, socialno 
sodišče). Okrožna sodišča obravnavajo kazenske zadeve, civilne zadeve in vloge. Območje 
okrožnega sodišča določi ena ali več občin. Pritožbena sodišča obravnavajo pritožbe zoper 
sodbe okrožnih sodišč. Pritožbeno sodišče v Helsinkih je sodišče prve stopnje za, med drugim, 
nekatere zadeve v zvezi z mednarodnim družinskim pravom. Najpomembnejši nalogi vrhovnega 
sodišča sta predhodno odločanje in usmerjanje v zvezi z uporabo prava. Vrhovno sodišče lahko 
obravnava pritožbe zoper sodne odločbe pritožbenega sodišča, vendar je za to potrebno 
dovoljenje, ki ga izda vrhovno sodišče samo. Trenutno je na Finskem 53 okrožnih sodišč in 6 
višjih sodišč.  
 
Upravljanje finskih sodišč je v pristojnosti ministrstva za pravosodje. Leta 1999 so začeli 
izvajati na območju sodnega okrožja Rovaniemi pilotni projekt, s katerim so želeli izboljšati 
kvaliteto delovanja sodišč v smeri poštenega in pravičnega sojenja ter dostopnosti sodišč. Leta 
2003 so bila v okviru pilotnega projekta izdelana merila kvalitete pri sojenju. Merila kažejo 
najširši možni pogled na aktivnosti tekom sodnega odločanja, ki vplivajo na kvaliteto postopka 
in odločanja. Merila ne ocenjujejo dela posameznega sodnika, ampak se izvajajo glede na 
sodišče kot zaključeno celoto. Ocenjevanje se izvaja na tri do pet let, lahko pa se izvede tudi 
letno. Zbrani rezultati se uporabijo predvsem za pripravo spremembe zakonodaje, izboljšanje 
postopkov odločanja in boljše načrtovanje kadrovskih virov (sodnikov in pomožnega osebja). 
Merila vsebujejo 40 kvalitativnih kriterijev, ki se nanašajo na postopek, razsodbo, upoštevanje 
strank, pravočasnost postopka, usposobljenost sodnikov in organizacijo celotnega postopka. 

 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

HRVAŠKA  

V Republiki Hrvaški sodno oblast izvršujejo občinska sodišča (općinski sudovi), okrožna 
sodišča (županijski sudovi) in Vrhovno sodišče (Vrhovni sud Republike Hrvatske) ter 
specializirana sodišča: sodišča za prekrške (prekršajni sudovi), gospodarska sodišča (trgovački 
sudovi), Višje sodišče za prekrške (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Višje 
gospodarsko sodišče (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) in Upravno sodišče (Upravni 
sud Republike Hrvatske). Sedež sodišč in krajevno pristojnost sodišč določa Zakon o območjih 
in sedežih sodišč (Zakon o područjima i sjedištima sudova; NN št. 3/94, 104/97, 59/01) in 
Zakon o območjih in sedežih sodišč za prekrške (Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih 
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sudova (NN št. 36/98). V Republiki Hrvaški je na dan 31.12.2009 kot sodišče prve stopnje 
delovalo 110 sodišč za prekrške, 67 občinskih sodišč in 13 gospodarskih sodišč. Hrvaška je tako 
imela skupaj 215 sodišč, število sodišč pa se v zadnjem času zmanjšuje, tako se je 1.januarja 
2010 zmanjšalo število sodišč za prekrške na 63 sodišč. Višje gospodarsko sodišče in okrožna 
sodišča so praviloma sodišča druge stopnje. Okrožna sodišča (21 sodišč) opravljajo tudi naloge 
preiskave in sojenja v določenih zadevah prve stopnje. Upravno sodišče odloča o pritožbah proti 
dokončnim upravnim aktom (upravni spor). Vrhovno sodišče, kot najvišje sodišče, zagotavlja 
enotno uporabo zakonov.  
Hrvaška ima organizirane t.i. Uskočka sodišča - sodne oddelke za sojenje v primerih kaznivih 
dejanj v pristojnosti Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Ured za 
suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta; krajše USKOK). Ti posebni oddelki so 
organizirani na sedežih okrajnih sodišč (županijski sud) v Zagrebu, Splitu, na Reki in v Osijeku 
ter na občinskih sodiščih (općinski sud) na sedežih navedenih okrajnih sodišč. USKOK je 
specializirano telo državnega pravobranilstva Hrvaške (državno odvjetništvo), ki je zadolženo 
za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Urad je bil ustanovljen leta 2001 z Zakonom o 
Uradu za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Boj proti korupciji je sicer eden 
od treh ključnih prednostnih nalog hrvaške vlade.   
Ustanovitev specializiranega sodišča za obravnavanje zadev organiziranega kriminala in 
korupcije, zlasti med visokimi uradniki, pa je z namenom pospešitve sodnih postopkov konec 
aprila 2010 napovedala Bolgarija. Predvidela je, da bi se organiziral na dveh stopnjah, kot 
prvostopenjsko in pritožbeno sodišče, s sedežem v Sofiji, hkrati pa bi organizirali še specialno 
tožilstvo. Glavni pomisleki v javnosti so, da bi bili sodniki na to sodišče izbrani na podlagi 
natančnega zaslišanja, s čimer naj bi se zagotovilo, da na tem sodišču delujejo »preverjeni« 
kadri. 
 

Prikaz ureditve v pravnem redu EU 

Predloženi zakon ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije. 
 

– 6. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMELO SPREJETJE ZAKON A 

6.1 Administrativne in druge posledice  

a) v postopkih ali poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  
 

– razlogi za uvedbo novega postopka ali administrativnih bremen in javni interes, ki naj bi 
se s tem dosegel:  

– ukinitev postopka ali odprava administrativnih bremen:/ 
– spoštovanje načela »vse na enem mestu« ter organ in kraj izvajanja dejavnosti ali 

obveznosti: / 
– podatki ali dokumenti, potrebni za izvedbo postopka, ki jih organ pridobi po uradni 

dolžnosti, in način pridobivanja: /  
– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitev obstoječih organov:  
– ali bo izvajanje postopkov in dejavnosti zahtevalo nov kader, ali so izvajalci primerno 

usposobljeni, ali bo potrebno dodatno usposabljanje ter finančna in materialna sredstva:  
– ali bo ukinitev postopkov in dejavnosti imela za posledico zmanjšanje kadrov ter 

finančnih in materialnih sredstev: / 
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b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: 
 

Predlog zakona ne bo imel tovrstnih posledic.   
 

6.2 Presoja posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike 
 
Predlog zakona ne bo imel tovrstnih posledic.  

 

6.3 Presoja posledic na gospodarstvo 
                      
Predlog zakona ne bo imel tovrstnih posledic.  

 

6.4 Presoja posledic na socialnem področju 
Posledice na zaposlenost in trg dela: 

6.5 Presoja posledic na dokumente razvojnega načrtovanja 
 
Predlog zakona ne bo imel tovrstnih posledic.  

 

6.6 Izvajanje sprejetega predpisa 

 
a) predstavitev sprejetega zakona 

Posebna predstavitev sprejetega zakona ni predvidena. 

 
b)spremljanje izvajanja sprejetega predpisa 

 
Spremljanje izvajanja predpisa bo potekalo kot doslej.  

 
 

6.7 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona 
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II. BESEDILO ČLENOV 
 

1. člen 
 

V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 91/09 in 
33/11) se v prvem odstavku 8. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi: 
»4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni naslov oziroma je končal 
primerljivo izobraževanje v tujini, nostrificirano, priznano ali ovrednoteno v skladu z zakonom, 
ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja: 

- strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik, 
- strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, 
- strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega 

programa,«. 
 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 15. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z 
besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
V tretjem odstavku se v zadnjem stavku besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje« 
nadomesti z besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
V četrtem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom 
»Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
V petem odstavku se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje« nadomesti z besedilom 
»Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z 
besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, na zahtevo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za 
kandidate, ki prvič kandidirajo, predloži podatke o sodniškem pripravništvu in pravniškem 
državnem izpitu. Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, priloži ustrezne 
podatke Vrhovno sodišče Republike Slovenije iz centralne kadrovske evidence.« 
 
 

4. člen 
 
V drugem odstavku 17. člena se besedilo »osebne evidence sodnika« nadomesti z besedilom 
»centralne kadrovske evidence«. 
 
 

5. člen 
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V prvem odstavku 18. člena se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje« nadomesti z 
besedilom »Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
 

6. člen 
 
V 22. členu se besedilo »ministrstvo, pristojno za pravosodje,« nadomesti z besedilom 
»Vrhovno sodišče Republike Slovenije«. 
 
 

7. člen 
 
62. člen se črta. 
 
 

8. člen 
 
63. člen se črta. 
 
 

9. člen 
 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V. CENTRALNA KADROVSKA EVIDENCA« 
 
 

10. člen 
 
72. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»72. člen 
 
Za urejanja položaja, pravic, dolžnosti in odgovornosti sodnikov ter omogočanje opravljanja 
zadev sodne uprave Vrhovno sodišče Republike Slovenije upravlja centralno kadrovsko 
evidenco sodnikov po določbah zakona, ki ureja sodišča.«  
 
 

11. člen 
 
73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 

»73. člen 
 
Podatki iz centralne kadrovske evidence, ki vsebujejo osebne podatke, oceno sodniške službe in 
podatke o učinkovitosti sodnikovega dela ter disciplinske sklepe, se pošiljajo in vračajo v 
zapečateni pisemski ovojnici z oznako »zaupno«.« 
 
 

12. člen 
 
Drugi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo predsednik sodišča, pri katerem 
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sodnik opravlja sodniško službo, predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet, minister, 
pristojen za pravosodje, in pravosodna inšpekcija.« 
 
 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
 
 

13. člen 
 

Postopki za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se končajo po dosedanjih predpisih. 
 

 
14. člen 

 
Do ustrezne spremembe 58. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 94/07– 
uradno prečiščeno besedilo, 77/09) se za funkcionarje in javne uslužbence državnega 
pravobranilstva smiselno uporabljata 72. in 73. člen Zakona o sodniški službi (št. 94/07– uradno 
prečiščeno besedilo, 91/09 in 33/11). 

 
 

15. člen 
 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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III.  OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu: 
S predlogom spremembe 3. točke prvega odstavka 8. člena se Zakon o sodniški službi usklajuje 
z veljavno visokošolsko zakonodajo (Zakonom o visokem šolstvu, Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo in 40/12 – ZUJF), ki določa tristopenjsko ureditev študijskih 
programov za pridobitev izobrazbe in zakonodajo, ki ureja področje vrednotenja in priznavanja 
izobraževanja v tistih primerih, ko so kandidati končali primerljivo izobraževanje v tujini 
(Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Uradni list RS, št. 73/04, 87/11 – ZVPI 
(97/11 popr.)). 
 
K   2. členu: 
Pristojnost vodenja postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. S tem se prenaša pristojnost 
upravljanja s kadri na Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter tako zagotovi večja 
samostojnost in odgovornost sodne veje oblasti. Navedenemu sledi tudi predvidena združitev 
osebnih in kadrovskih evidenc sodnikov in prenos njihovega upravljanje (z ministrstva, 
pristojnega za pravosodje, na Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Dodati je še potrebno, da 
že veljavni Zakon o sodiščih v svojem 60. členu med nalogami, ki opredeljujejo zadeve sodne 
uprave, vključuje že »kadrovanje«, s čimer se (med ostalimi nalogami sodne uprave) »na 
podlagi zakona, Sodnega reda in drugih predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne 
oblasti«. Kadrovski segment (imenovanje oz. izvolitev novih sodnikov) nedvomno sodi v sfero 
»kadrovanja« na sodiščih (sodna uprava). 
 
K 3. členu: 
Pristojnost vodenja postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kot je obrazloženo že pri 
prejšnjem členu. Če 15. člen veljavnega ZSS določa postopek objave razpisa in zbiranja prijav, 
pa nato 16. člen določa nadaljevanje tega postopka od faze, ko so prijave zbrane in se 
posredujejo predsedniku sodišča, pri katerem je prosto sodniško mesto razpisano. To fazo bo 
(izhajajoč iz spremembe pristojnosti v 15. členu zakona) opravilo Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, pri katerem se bodo prijave tudi zbirale. Potrebno pa je spremeniti postopek in 
vsebino dokumentacije, ki se prijavam prilaga. Tako bo ministrstvo na zahtevo Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije za kandidate, ki prvič kandidirajo, predložilo podatke o sodniškem 
pripravništvu in pravniškem državnem izpit, s čimer razpolaga Center za izobraževanje v 
pravosodju, ki v skladu s 74.a členom Zakona o sodiščih skrbi za strokovno izpopolnjevanje ter 
usposabljanje za delo v pravosodnih organih, med nalogami pa je izrecno zapisana organizacija 
in skrb za izvedbo pravniških državnih izpitov ter izvajanje izobraževanja sodniških 
pripravnikov. Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, pa bo priložilo ustrezne 
podatke Vrhovno sodišče Republike Slovenije iz centralne kadrovske evidence, ki jo bo zaradi 
predvidene spremembe na tem področju tudi upravljalo. 
 
 
K 4. členu: 
Določba je redakcijske narave in je potrebna zaradi združitve centralne kadrovske evidence in 
osebne evidence sodnikov. Šlo bo namreč za enotno bazo podatkov, ki jih bo zbiralo Vrhovno 
sodišče in vodilo v okviru centralne kadrovske evidence (gl. predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o sodiščih). 
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K 5. členu: 
Pristojnost vodenja postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, kot je bilo zgoraj že 
obrazloženo. V 18. členu je urejena pristojnost sodnega sveta v postopkih imenovanj oziroma 
izvolitev sodnikov. Sodni svet bo (enako kot doslej) zavrgel oziroma zavrnil prijave kandidatov, 
ki ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, prav tako pa bo 
obravnaval nepopolne prijave, ki jih poprej že ni zavrglo Vrhovno sodišče Republike Slovenije 
(15. člen zakona). 
 
K 6. členu: 
Pristojnost postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnika z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, se prenaša na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.  
 
K 7. členu: 
62. in 63. člen zakona urejata sodniške štipendije, kar je vsebovano v 4. oddelku pod naslovom 
»Sodniško izobraževanje«. Določba 62. člena doslej ni bila deležna spreminjanja, medtem ko je 
bil spremenjen in dopolnjen 63. člen, in sicer z novelo zakona leta 2002 (Ur. l. RS, št. 67/02). 
Potrebno je upoštevati, da je bil ključen razlog za možnost pridobivanja sodniških štipendij 
okoliščina, da sistem vse do ustanovitve Centra za izobraževanje v pravosodju na sistemski 
ravni ni zagotavljal celovitega in permanentnega izobraževanja sodnikov. Od ustanovitve 
Centra za izobraževanje v pravosodju (z novelo Zakona o sodiščih leta 2004; ZS-D) se 
izobraževanje zagotavlja celovito in sistemsko ustrezno, zato ni več razloga za normativne 
podlage, ki urejajo možnost pridobivanja sodniških štipendij.  
 
K 8. členu: 
62. in 63. člen zakona urejata sodniške štipendije, kar je vsebovano v 4. oddelku pod naslovom 
»Sodniško izobraževanje«. Določba 62. člena doslej ni bila deležna spreminjanja, medtem ko je 
bil spremenjen in dopolnjen 63. člen, in sicer z novelo zakona leta 2002 (Ur. l. RS, št. 67/02). 
Potrebno je upoštevati, da je bil ključen razlog za možnost pridobivanja sodniških štipendij 
okoliščina, da sistem vse do ustanovitve Centra za izobraževanje v pravosodju na sistemski 
ravni ni zagotavljal celovitega in permanentnega izobraževanja sodnikov. Od ustanovitve 
Centra za izobraževanje v pravosodju (z novelo Zakona o sodiščih leta 2004; ZS-D) se 
izobraževanje zagotavlja celovito in sistemsko ustrezno, zato ni več razloga za normativne 
podlage, ki urejajo možnost pridobivanja sodniških štipendij. 
 
K 9. členu: 
Sprememba je povezana s spremembo zakona, ki ureja sodišča, v delu, kjer se združujeta 
centralna in kadrovska evidenca. 
 
K 10. členu: 
Sprememba je povezana s spremembo zakona, ki ureja sodišča, v delu, kjer se združujeta 
centralna in kadrovska evidenca. 
 
K 11. členu: 
Sprememba je redakcijske narave in povezana s spremembo 72. člena. 
 
K 12. členu: 
Med pobudnike disciplinskega postopka se uvršča še pravosodna inšpekcija. Njena pristojnost 
je sicer opredeljena v Zakonu o sodiščih (spremembe in dopolnitve). 
 
K 13. členu: 
Zaradi prenosa postopka izvolitve oziroma imenovanja sodnikov z ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, je z vidika ekonomičnosti primerneje, da 
se že začeti postopki končajo na ministrstvu, pristojnem za pravosodje. 
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K 14. členu: 
Zakon o državnem pravobranilstvu se sklicuje na smiselno uporabo zakona o sodniški službi in 
zakona o sodiščih glede določb, ki se nanašajo na vodenje in uporabo podatkov iz kadrovske 
evidence. S prenosom vodenja centralne kadrovske evidence na Vrhovno sodišče, je potrebno 
zagotoviti nemoteno vodenje evidence na ministrstvu, pristojnem za pravosodje, za državne 
pravobranilce, pomočnike državnih pravobranilcev in druge zaposlene na državnem 
pravobranilstvu.  
 
K 15. členu: 
Določen je splošni uveljavitveni rok zakona. 
 
 
 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 
 

8. člen 
 
Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje splošne pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, 
3. da je dopolnil 30 let starosti, 
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali 
je končal enakovredno izobraževanje v tujini, priznano v skladu z Zakonom o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja, 
5. da je opravil pravniški državni izpit, 
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije. 
 
Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za katerega je na podlagi 
dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo 
opravljal strokovno, pošteno ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega ugleda, 
nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je 
podan razlog za razrešitev sodnika (drugi odstavek 78. člena). 
 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih 
in sodnih postopkih, v katerih so bile s sodbo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, 
po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo. 
 
 

15. člen 
 
Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, v sedmih dneh od prejema 
predloga predsednika sodišča. 

 
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši 
od petnajst dni. 

Prijava kandidata za sodniško funkcijo mora vsebovati naslednje podatke: osebno ter morebitno 
prejšnje osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), 
poštni naslov, na katerem je dosegljiv, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter kontaktno 
telefonsko številko. Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora prijavi priložiti 
tudi dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in dokazilo o aktivnem znanju slovenskega 
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jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji, vsak kandidat pa tudi 
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto. Dokazila 
o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena tega zakona pridobi ministrstvo, 
pristojno za pravosodje. 

 
Prijave, vložene po izteku razpisnega roka, in prijave, ki niso popolne, ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zavrže s sklepom, zoper 
katerega je dovoljeno v osmih dneh sprožiti upravni spor. Pristojno sodišče mora o tožbi 
oziroma pritožbi odločiti v tridesetih dneh od njene vložitve. Postopek glede razpisanega 
prostega mesta se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe. 

 
 
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od 
upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o 
državljanstvu. 

16. člen 
 
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje najpozneje v petih dneh od prejema popolnih prijav 
predsedniku sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto, vse prijave, ki jih ni 
zavrglo.  
 
Prijavam kandidatov, ki prvič kandidirajo, ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži podatke 
o sodniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu. Prijavam kandidatov, ki že 
opravljajo sodniško funkcijo, ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži ustrezne podatke iz 
osebne evidence sodnika (72. člen). 

Predsednik sodišča najpozneje v 20 dneh od dneva, ko prejme razpisno gradivo iz prejšnjih 
odstavkov, oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti vsakega kandidata, pri čemer se mora 
ravnati po kriterijih iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Mnenje vroči kandidatu, ta pa 
lahko da nanj obrazložene pripombe v osmih dneh od prejema mnenja. 

Najpozneje v osmih dneh po prejemu pripomb oziroma poteku roka iz prejšnjega odstavka 
predsednik sodišča oblikuje dokončno mnenje, ki ga z razpisnim gradivom in morebitnimi 
pripombami kandidata pošlje sodnemu svetu. 

Predsednik sodišča lahko posebej navede, katere kandidate šteje za najbolj ustrezne za zasedbo 
prostega mesta in to obrazloži. 

17. člen 
 
Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zajemati kandidatove osebne podatke ter 
podatke in mnenje o strokovnem znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za opravljanje 
sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna usposobljenost). 

Za osebo, ki kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo, morajo podatki o strokovni 
usposobljenosti vsebovati tudi podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava, podatke in 
oceno kandidatovega usposabljanja v času pripravništva ter oceno kandidatovega dela, če je v 
okviru opravljanja svojega dotedanjega poklica ali dela nastopal pred sodišči, če je kandidat že 
bil sodnik, pa tudi podatke iz osebne evidence sodnika. Sodni svet ima pravico zahtevati 
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vpogled v osebni spis sodniškega pripravnika. 

18. člen 
 
Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno za pravosodje, in prijave kandidatov, 
ki ne izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, zavrže oziroma 
zavrne sodni svet s sklepom. 

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od predsednika sodišča, v roku, ki ga 
določi sodni svet, da dopolni obrazložitev mnenja o ustreznosti kandidatov ali da mnenje o 
ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje, in pri tem pridobi ter upošteva še dodatne podatke in 
dokazila. 
 
Sodni svet opravi izbiro v 30 dneh od prejema gradiva iz četrtega odstavka 16. člena tega 
zakona oziroma od prejema mnenja iz prejšnjega odstavka. 

Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje predsednika sodišča o ustreznosti kandidata. 
 
Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje formalne pogoje za razpisano sodniško 
mesto. 

22. člen 
 
Če je razpis za prosto sodniško mesto neuspešen, je ministrstvo, pristojno za pravosodje, dolžno 
v 15 dneh razpis ponoviti, razen če v tem času prejme izjavo predsednika sodišča, da razpisa ni 
treba ponoviti. 

 
62. člen 

 
Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljujejo sodnikom za podiplomski študij 
prava ter za specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje 
na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim delom. 

Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja, vključno z nabavo potrebne 
strokovne literature, če mora sodnik v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega 
prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja. 

Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru 
sredstev ministrstva, pristojnega za pravosodje. 

63. člen 
 
Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva, pristojnega za pravosodje, ki zbere 
prijave in jih s svojim mnenjem posreduje sodnemu svetu. 

 
Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede na letna razpoložljiva sredstva za 
štipendije dodelijo štipendije. Pred odločitvijo sodni svet pridobi mnenje predsednika sodišča, 
na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo, če gre za predsednika sodišča, pa predsednika 
sodišča neposredno višje stopnje. 

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister, pristojen za pravosodje. 

Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodnik, ki mu je štipendija podeljena, 
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pravico do odsotnosti s pravico do nadomestila plače v višini plače, vendar največ trideset dni v 
koledarskem letu. 

O odsotnosti odloča predsednik sodišča, za predsednika sodišča predsednik neposredno višjega 
sodišča, za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa predsednik sodnega sveta. 

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev odsotnosti, ima sodnik pravico, da se zoper 
odločitev v osmih dneh pritoži. 

O pritožbi odloča personalni svet, ki je pristojen po četrtem odstavku 59. člena tega zakona. 

 
72. člen 

 
Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo, pristojno za pravosodje, vodi osebno evidenco 
sodnikov, ki zajema naslednje podatke: 
1. osebne podatke, 
2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika, 
3. podatke o uspešnosti v času študija, 
4. podatke o sodniškem pripravništvu, 
5. ocene sodniške službe in podatke o učinkovitosti sodnikovega dela, 
6. evidenco napredovanj, 
7. disciplinske sklepe, 
8. podatke o vloženih nadzorstvenih pritožbah, rokovnih predlogih in predlogih za službeni 
nadzor, 
9. število zadev, ki jih je reševal oziroma jih rešuje sodnik, o katerih je Evropsko sodišče za 
človekove pravice pravnomočno odločilo, da je prišlo do kršitve pravice ali svoboščine stranke. 
 
Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu rojstva, stalnem prebivališču, 
šolanju, izobraževanju in znanju tujih jezikov. 

Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6. točke prvega odstavka tega člena. 
 
Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po določbi prvega odstavka tega člena 
vodi osebna evidenca, so dolžni posredovati podatke ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, če 
podatki niso javno dostopni. 

Predsedniki sodišč so dolžni ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, dvakrat letno posredovati 
podatke o obsegu sodnikovega dela, ki jih ministrstvo lahko uporablja za oblikovanje predloga 
za določitev števila sodniških mest in določitev števila sodnega osebja, za vodenje sodne 
statistike ter druge naloge pravosodne uprave, ki jih določa zakon. 

Državno pravobranilstvo posreduje ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, podatke iz 9. točke 
prvega odstavka tega člena. 

Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima sodnik, na katerega se podatki nanašajo, 
sodni svet, pristojni personalni svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in predsednik 
sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost 
sodišč. 

73. člen 
 
Podatki iz 1., 5. in 7. točke prvega odstavka prejšnjega člena se pošiljajo in vračajo v zapečateni 
pisemski ovojnici z oznako "zaupno". 
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91. člen 
 
Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo preiskovalnih dejanj ali z 
neposredno vložitvijo obrazloženega predloga za izrek disciplinske sankcije. 

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo predsednik sodišča, pri katerem sodnik 
opravlja sodniško službo, predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet in minister, 
pristojen za pravosodje. 

Če disciplinski tožilec ne uvede postopka, je o razlogih dolžan obvestiti pobudnika. Če 
pobudnik vztraja pri pobudi, dokončno odloči o uvedbi postopka disciplinsko sodišče prve 
stopnje. 
 
Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije glede na značaj in težo očitane disciplinske kršitve izreče sodniku začasno 
odstranitev iz sodniške službe v skladu z določbami 95. do 100. člena tega zakona. 

 
 

 
 


