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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na osnovi sistematičnega pregleda dosegljive domače in tuje 

strokovne literature s področja sodstva ugotoviti dejavnike kakovosti in učinkovitosti, ki 

vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov sodnih storitev ter zaupanje v sodstvo. S pomočjo 

ankete je v okviru empiričnega dela izvedena raziskava na vzorcu 100 uporabnikov sodnih 

storitev na izbranem sodišču. Na osnovi izidov pridobljene raziskave smo ugotovili, da na 

zadovoljstvo obiskovalcev vpliva kakovost in učinkovitost sodnikov in sodnega osebja. 

Za lažjo predstavo o stanju stroke so predstavljene raziskave iz Združenih držav Amerike in 

Evrope. Ocena slovenske javnosti o delovanju sodišč je prikazana skozi rezultate evropskih in 

slovenskih raziskav javnega mnenja ter raziskave o kakovosti in učinkovitosti delovanja 

izbranega sodišča. Rezultati kažejo, da je slovenska javnost izjemno kritična do slovenskega 

sodstva in da mu ne zaupa. Uporabniki sodnih storitev menijo, da sodstvo ni niti neodvisno 

niti nepristransko, da država ne ravna v skladu z zakoni, da so postopki izredno dolgotrajni, 

neučinkoviti in dragi ter da se delovanje sodišč v Sloveniji v prihodnjih letih ne bo izboljšalo. 

Ključne besede: sodstvo, sodišče, zadovoljstvo, obiskovalci, kakovost, učinkovitost, zaupanje, 

postopkovna pravičnost. 

SUMMARY 

The aim of the present master’s thesis is to determine the quality and efficiency factors 

affecting judicial service users’ satisfaction and trust in the judiciary by carrying out a 

systematic review of the available academic literature by domestic and foreign authors. The 

empirical part includes a survey on a sample of 100 judicial service users at the selected court. 

The results of the research show that client satisfaction is related to judges’ and court staff 

quality and efficiency. 

To better highlight the situation in the field, the thesis presents research from the United 

States of America and Europe. The Slovene public’s rating of the operation of courts is 

presented via the findings of European and Slovene public opinion research and research on 

the quality and efficiency of operation of the selected court. The results show that the Slovene 

public is extremely critical of the Slovene judiciary and has no trust in it. Judicial service 

users believe that the judiciary is neither independent nor impartial, that the country does not 

act in accordance with legislation, that procedures are extremely lengthy, inefficient and 

expensive, and that the operation of courts in Slovenia will not improve in the coming years. 

Key words: judiciary, court, satisfaction, client, quality, efficiency, trust, procedural fairness. 
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1 UVOD 

Eno od bistvenih načel za kakovostno in učinkovito delovanje sodstva je njegova neodvisnost. 

Sodišča za to, da bi sodna veja oblasti pridobila zaupanje javnosti in zagotavljala kakovost 

sodnih storitev, potrebujejo sodnike z najvišjimi etičnimi standardi, s širokim pravnim 

znanjem ter s kompleksnimi in izjemnimi veščinami vodenja, odločanja in upravljanja (Babič 

2014). Sodstvo želi svoje storitve približati uporabnikom, ga narediti transparentnejšega in za 

ljudi lažje, prijazneje dostopnejšega. Pot k tem ciljem je Vrhovno sodišče začrtalo s 

projektom imenovanim postopkovna pravičnost. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega vprašanja 

Obstaja veliko kazalnikov učinkovitosti sodstva, saj se kazalniki poslovanja sodišč že vrsto let 

merijo in spremljajo. Bolj kot z učinkovitostjo sodstva se mednarodna okolja v zadnjih letih 

ukvarjajo s kakovostjo sodstva. Vprašanje kakovosti sodnega sistema se v zadnjem desetletju 

prebija v ospredje analiz tako sodstev različnih držav in mednarodnih organizacij kot tudi 

raziskovalcev (Vrabec 2016). Kakovost in učinkovitost sodstva se ugotavlja skozi 

zadovoljstvo uporabnikov sodnih storitev. 

V Evropi se je posodobitev sodstva začela v Angliji in Walesu, na Nizozemskem, Finskem in 

v nekaterih skandinavskih državah. Evropske sodne sisteme je k temu silila uveljavitev 

proračunskega pristopa, kako doseči več z manj, in občutek državljanov, da sodišča ne 

izvajajo več svojega poslanstva. Posledice so se kazale v počasnosti dela sodišč, visokih 

sodnih stroških in nepredvidljivi sodni praksi. Tako je novi sodni menedžment, katerega 

glavni rezultati se kažejo v finančnih prihrankih, hitrejših postopkih, izboljšanju učinkovitosti 

(delati stvari pravilno), večji uspešnosti (delati prave stvari) in zmogljivosti, postal temelj 

upravljanja sodišč (Pergar 2006). 

Trenutno stanje v sodstvu v državah članicah EU po analizi Evropske komisije za leto 2016 je 

naslednje (Evropska komisija 2017č): 

− pravosodni sistem je zmanjševal zaostanke in skrajševal povprečno trajanje postopkov; 

− kakovost pravosodnega sistema se je izboljšala; 

− na pravosodni sistem je ugodno vplivala uspešna reforma vodenja zadev (projekt Triaža); 

− za nadaljnje izboljšanje kakovosti in učinkovitosti pravosodnega sistema se pripravlja 

reorganizacija mreže sodišč. 

Pravosodni sistem je vse kompleksnejši in čedalje bolj podvržen spremembam družbenega in 

gospodarskega razvoja. S posodobitvijo državne uprave smo dosegli odprt in decentraliziran 

menedžerski model, bistvo katerega je prepričanje, da je mogoče tudi v delovanje državne 

uprave uvesti pozitivne izkušnje iz menedžmenta v zasebnem sektorju. Te se predvsem 

nanašajo na ekonomiko poslovanja, faze menedžerskega procesa, delovne metode in tehnike, 

podjetniško-poslovni način razmišljanja, usmerjenost k ljudem (uporabnikom in zaposlenim), 
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poslanstvo in strategijo organizacij, graditev nove kulture, določitev odgovornosti za rezultate 

ter povečanje avtonomije organizacije in posameznika, vse to v javnem interesu in v skladu z 

veljavnimi zakoni (Pevcin 2002). 

Kljub objektivnim uspehom se slovensko sodstvo zaveda, da hitro in nekakovostno sojenje 

vodi do neuspešnega sodstva. Na učinkovitost sodstva opozarja tudi Evropska komisija, ki 

poudarja, da je uspešen (angl. effective) sodni sistem tisti, ki enakovredno vključuje osnovne 

vidike: kakovost (angl. quality), neodvisnost (angl. independence) in učinkovitost (angl. 

efficiency) (Evropska komisija 2017b). 

Prizadevanje sodišč za doseganje strateških ciljev je usmerjeno v ključne prioritete pri 

upravljanju s sodnimi postopki ter ukrepe za njihovo izvajanje, s katerimi sledi ciljem 

doseganja večje kakovosti sojenja, izboljšanja delovnih procesov in njihove stroškovne 

učinkovitosti. Te omogočajo odzivno in kakovostno delovanje, pa tudi povečanje ugleda 

sodstva v javnosti. Sodna uprava je za dosego zastavljenih ciljev, poleg reforme v sodstvu leta 

1994, uvedla projekta Herkules in Lukenda, ki sta imela za dolgoročni cilj večjo učinkovitost 

sodstva in odpravo sodnih zaostankov (Evropska komisija 2017b). 

Slovensko sodstvo se je z dosedanjim izvrševanjem ukrepov na posameznih prioritetnih 

področjih in doslednim izvajanjem upravljavskih načel uspešno prilagodilo na nove finančne 

in kadrovske pogoje. V zadnjem času je v svoje organizacijsko okolje vgradilo posamezne 

koncepte, ki omogočajo ustrezno odzivanje na zakonske spremembe in prispevajo k njegovi 

večji učinkovitosti ter s tem prispevajo k zagotavljanju pogojev tudi za njegovo večjo 

kakovost. Pri tem se je treba zavedati, da lahko kakovostno delovanje sodstva temelji le na 

stabilnem in predvidljivem pravnem okolju. Kakršne koli spremembe, ki vplivajo na njegovo 

delovanje, morajo biti usklajene in premišljene. V zadnjem času slovensko sodstvo namreč 

zaznava, da so posamezne normativne spremembe neusklajene oziroma premalo premišljene, 

sprejete na hitro oziroma kljub nasprotovanju ali zadržkom sodstva. Vrhovno sodišče tako 

delovanje ocenjuje kot sistemsko tveganje, ki lahko privede do resnih motenj oziroma lahko 

resno vpliva na izvrševanje sodne oblasti in kakovost poslovanja sodišč (Vrabec idr. 2018). 

S pregledom literature in v osebni praksi smo zaznali razhajanje med strokovno javnostjo, 

katere del smo, in posameznim organom. Vse aktivnosti so ciljno naravnane in utemeljene na 

zaznavanjih prakse, stroke ter na primerljivih mednarodnih aktivnostih. Vprašanje, ki se je 

porajalo tekom raziskave, je, kakšen učinek imajo aktivnosti na delovanje izbranega sodišča. 

Učinki izvajanja ukrepov in posameznih aktivnosti se kažejo na več načinov. Pri nekaterih 

prioritetah se lahko opredelijo kvantitativni kazalniki uspeha, ki jih sodišča spremljajo prek 

poročil v sistemu za poslovno obveščanje (PSP) in predsednikovih plošč, javnost pa v javno 

objavljenih podatkih o poslovanju sodstva (letna poročila, redne objave o poslovanju sodišč 

na spletnih straneh sodstva, sodna statistika). Poleg objektivno merljivih kazalnikov bomo 

učinek izvajanja ukrepov proučevali skozi zadovoljstvo obiskovalcev o delovanju izbranega 
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sodišča, pri čemer to področje še ni bilo raziskano. Raziskavo smo opravljali na Okrožnem 

sodišču v Kopru. 

Z raziskavo pričakujemo potrditev hipoteze, da bomo kljub nenehnemu prizadevanju stroke 

zagotoviti kakovosten in učinkovit sodni sistem potrebovali še veliko časa in reform, da bo 

sodna praksa rešila težave kakovosti, učinkovitosti, neodvisnosti in dostopnosti javnosti do 

pravičnega sodnega sistema ter zaupanje v sodišče. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je na osnovi sistematičnega pregleda dosegljive domače in tuje 

literature ugotoviti kakovost in učinkovitost delovanja Okrožnega sodišča v Kopru skozi 

različne dejavnike, kot so strokovnost sodnikov in sodnega osebja, zaupanje v sodišče, 

dostopnost in prostorski pogoji ter časovni vidik poslovanja. Ali stroka zagotavlja pošten, 

ažuren, koncentriran in časovno ter stroškovno predvidljiv potek sojenja, z dosledno izrabo 

razpoložljivih mehanizmov? 

Zagotavljanje kakovostne storitve za uporabnike sodnih procesov je poleg neodvisnosti in 

nepristranskosti, odgovornosti, integritete in poštenosti ter sojenja v optimalnem in 

predvidljivem času ena temeljnih vrednot sodstva, ki smo jo proučevali na primeru 

Okrožnega sodišča v Kopru. 

Cilji magistrske naloge so bili naslednji: 

− v teoretičnem delu opraviti sistematičen pregled dosegljive domače in tuje strokovne 

literature s področja sodne stroke ter ugotavljati dejavnike kakovosti in učinkovitosti 

sodnega sistema, kateri vplivajo na zaupanje v sodstvo in zadovoljstvo uporabnikov 

sodnih storitev; 

− soočiti vidike strokovne javnosti in sistema, katerega del smo, ter dejanskega stanja na 

izbranem sodišču; 

− v empiričnem delu opraviti kvantitativno raziskavo o zadovoljstvu obiskovalcev z 

delovanjem Okrožnega sodišča v Kopru skozi dejavnike, ki naj bi statistično značilno 

vplivali na zadovoljstvo obiskovalcev izbranega sodišča. Ti so: zaupanje sodišču, 

kakovost in učinkovitost delovanja sodišča, strokovnost sodnikov, strokovnost sodnega 

osebja, prostorski pogoji, časovni vidik. Na osnovi teh dejavnikov smo preverjali 

postavljene hipoteze; 

− zasnovati predloge o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti delovanja izbranega sodišča. 

1.3 Raziskovalne hipoteze in predvidene metode raziskovanja 

Na osnovi sistematičnega pregleda razpoložljive domače in tuje strokovne literature smo 

oblikovali dve hipotezi: 



4 

− H1: Strokovnost sodnikov pozitivno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem 

sodišča. 

− H2: Strokovnost sodnega osebja pozitivno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev z 

delovanjem sodišča. 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Raziskava je zasnovana 

na kvantitativen način; pri njeni izvedbi smo uporabili več različnih raziskovalnih metod, ki 

se med seboj dopolnjujejo. 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo ugotavljali kakovost in 

učinkovitost sodnega sistema. Na osnovi sistematičnega pregleda dosegljive strokovne 

literature in spletnih virov ter letnega poročila in statistike Okrožnega sodišča v Kopru ter 

Vrhovnega sodišča RS smo prikazali stopnjo kakovosti in učinkovitosti sodnega sistema v 

Sloveniji ter vpliv le-tega na organiziranost Okrožnega sodišča v Kopru. 

S pomočjo ankete je bila v okviru empiričnega dela izvedena raziskava na vzorcu 

priložnostnih obiskovalcev na Okrožnem sodišču v Kopru. Metodo zbiranja podatkov je 

predstavljal anketni vprašalnik, zbiranje podatkov pa je temeljilo na anketiranju obiskovalcev 

sodišča, potem ko so zaključili svoj opravek. Natančneje, vzorec so predstavljali vsi 

obiskovalci sodišča, ki so bili v izbranem obdobju (maja in junija 2017) na sodišču (stranke 

Okrožnega sodišča v Kopru). Zbranih je bilo 100 izpolnjenih anket. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo s pomočjo deset-

stopenjskih lestvic zbrali podatke o zadovoljstvu obiskovalcev z delovanjem izbranega 

sodišča na osnovi različnih dejavnikov in trditev (o sodnikih, o sodnem osebju, o zaupanju v 

sodišče, o dostopu do sodišča in prostorskih pogojih, o časovnih vidikih poslovanja sodišča). 

Drugi del ankete je bil demografske narave. Zbiranje podatkov je potekalo neposredno na 

Okrožnem sodišču v Kopru. Anketiranje se je izvajalo v maju in juniju 2017. Smernice za 

sestavo vprašalnika smo dobili po raziskavi Vrhovnega sodišča RS o zadovoljstvu javnosti z 

delovanjem sodišč v RS v letu 2015 (Fakulteta za uporabne družbene študije 2016). 

Za analizo so bile uporabljene naslednje metode: z opisnimi statistikami, kot so povprečja, 

standardni odkloni, mere sploščenosti in asimetrije, smo opisali celoten zbrani vzorec. 

Demografske podatke in podatke, zbrane na ordinalno merjenih lestvicah, smo uporabili za 

merjenje vplivov na dejavnike delovanja sodišča, kar smo analizirali s t-testom ter s 

Pearsonovim hi-kvadrat testom. Nazadnje smo na hipoteze odgovorili s pomočjo analize 

matričnih vprašanj, ki so bila analizirana s testom regresije ali z neparametričnim testom 

Spearmanovega koeficienta korelacije v primeru, da vzorec ni izpolnjeval ustreznih 

predpostavk. V primeru ustrezne kakovosti podatkov (ki je bila izmerjena s testom 

zanesljivosti Cronbach alfa) smo izvedli tudi faktorsko analizo na matričnih sklopih podatkov 

in na osnovi teh tvorili faktorje, kot je npr. »strokovnost osebja« (Košmelj 2003). 
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1.4 Predvidene omejitve in predpostavke pri obravnavanju vprašanja 

Pred raziskavo smo si zastavili naslednje teoretične in empirične predpostavke: 

− predpostavljali smo, da zbrana literatura in viri zadostujejo za teoretično analizo 

obravnavanega vprašanja; 

− predpostavljali smo, da bomo imeli pri pridobivanju podatkov iz literature nekaj težav in 

omejitev, ker gre za specifično stroko, ki se še razvija, in je veliko podatkov interne 

narave (pomagali smo si z viri, ki so dostopni v elektronski obliki, letno statistiko in 

letnimi poročili); 

− predpostavljali smo, da bodo anketiranci odgovarjali iskreno ter da bodo njihovi odgovori 

odraz dejanskega stanja in njihovega stališča; 

− predpostavljali smo, da bomo naleteli na primerno odzivnost anketirancev, da bomo 

lahko preverili postavljene hipoteze. 

Treba je bilo upoštevati osnovna etična načela in principe ter zagotoviti udeležencem v 

raziskavi anonimnost. Pred pričetkom raziskave smo pridobili soglasje predsednice 

Okrožnega sodišča v Kopru. 

Pri raziskavi smo naleteli na naslednje teoretične in empirične omejitve: 

− omejitev je dejstvo, da ugotovitev v raziskavi nismo mogli posploševati, ker gre za 

specifično regijo in kulturno okolje, ki se razlikuje od drugih regij v Sloveniji; 

− ni segmentacije obiskovalcev na tiste, ki so stranke v postopkih in tiste, ki imajo druge 

opravke; 

− v stavbi kjer deluje Okrožno sodišče v Kopru, ima svoje prostore tudi Delovno sodišče v 

Kopru in Višje sodišče v Kopru, tako da smo morali biti pozorni, da anketiramo zgolj 

obiskovalce Okrožnega sodišča v Kopru; 

− vzorec je majhen in nereprezentativen, zato so vsi rezultati in izsledki veljavni samo za 

vzorčno skupino oseb. 
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2 RAZVOJ SODSTVA V SLOVENIJI 

Sodna oblast, sodstvo in sodišča so temeljni del pravne ureditve vsake sodobne države, 

njihova funkcija je opredeljena v najvišjih pravnih aktih držav, v ustavah. V zgodovinskem 

razvoju so spremembe družbene in državne ureditve prinesle tudi spremembe ustave, sodnega 

sistema, ureditve sodišč in njihovih pristojnosti. 

Zgodovina sodstva na Slovenskem sega še v čas Avstro-Ogrske. Po marčni revoluciji leta 

1848, ko je prišlo do ločitve med upravo in sodstvom na prvi stopnji, so nastali prvi sodni 

okraji. Okrajna sodišča, ki so bila pristojna za vse prebivalce brez razlikovanja v stanu, so na 

Kranjskem začela z delom 1. julija 1850. Od marčne revolucije vse do razpada Avstro-Ogrske 

monarhije je bilo slovensko sodstvo organizirano na 30 okrajnih, sedem deželnih sodišč, 

Apelacijsko sodišče v Celovcu in Gradcu ter Vrhovno sodišče na Dunaju. Z novo državo 

(Kraljevina SHS) je prišlo do prvih sprememb v strukturi sodstva. Tako je Višje deželno 

sodišče v Ljubljani postalo hkrati tudi vrhovno in kasacijsko sodišče, ki je bilo nad okrožnimi 

sodišči, ta pa so bila višja instanca nad okrajnimi sodišči. Tretje instančno sodišče je imelo 

sedež v Zagrebu. Po koncu druge svetovne vojne je nova oblast v novi državi prinesla nove 

spremembe v organizaciji sodišč (Vilfan 1961, 514–515). 

V letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, je na področju sodstva 

še vedno veljal Zakon o rednih sodiščih (ZRS, Ur. l. SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 

24/88, Ur. l. RS, št. 8/90, 19/94 in 19/94 – ZS), ki je bil sprejet leta 1977. Poleg po letu 1991 

sprejetih ustavnih sprememb na področju sodstva je bil eden od ključnih razlogov za sprejetje 

novega zakona o sodiščih leta 1994 stalno naraščanje števila sodnih zaostankov. Kljub temu 

da je bilo v Predlogu zakona o sodiščih iz leta 1994 govora o veliki obremenjenosti sodišč in 

zaostankih večjih razsežnosti, ki jih je mogoče označiti za zaskrbljujoče, težko govorimo o 

tem, da so zaostanki podedovani iz prejšnjega »neučinkovitega« sistema. 

Statistični podatki za zadnjih 20 let kažejo na to, da je bilo leta 1991 število nerešenih zadev 

207.356, in to število je bilo daleč najnižje v zgodovini samostojne Slovenije, ki se mu vse do 

danes kljub številnim ukrepom nismo uspeli približati. Nekoliko večji sodni zaostanki so se 

na slovenskih sodiščih začeli kopičiti že med letoma 1994 in 1996. V tem obdobju se je 

število nerešenih zadev več kot podvojilo, in sicer z 240.000 na 600.000 zadev ob tem, da se 

je pripad zadev zmanjšal. Številni dejavniki kažejo na to, da ni zgolj naključje, da naraščanje 

števila nerešenih zadev sovpada z (ne)uspešno reformo sodstva iz leta 1995. S to reformo so 

bila odpravljena temeljna sodišča, iz katerih so nastala okrajna in okrožna sodišča, kot jih 

poznamo še danes (Vidmar 2006, 12–13). 

Slovensko sodstvo prehaja v zrelo fazo, za katero je značilno umirjeno obvladovanje prejetih 

zadev, počasnejše zmanjševanje števila nerešenih zadev in sposobnost odzivanja na 

spremembe, ob izidu Letnega poročila za leto 2016 ugotavlja Vrhovno sodišče. Slovenska 

sodišča delujejo učinkovito in uspešno, kar potrjujejo tudi ugotovitve temeljnega 
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mednarodnega dokumenta Evropske komisije – Justice Scoreboard 2017, iz katerega izhaja, 

da se časi reševanja sodnih zadev skrajšujejo in so v evropskem povprečju, če ne celo izrazito 

nadpovprečno kratki (Generalni direktorat za informiranje 2017). 

2.1 Izvajanje sodne oblasti 

Slovensko sodstvo se je sposobno transparentno soočiti s pomanjkljivostmi ali napakami v 

svojem poslovanju. Napak ne skriva, na napakah se uči in za napake prevzema odgovornost. 

V kontekstu upravljanja kakovosti in njenega stalnega izboljšanja sodstvo uveljavlja politiko 

odpravljanja napak. Tukaj ne gre za nepravilnosti, ki predstavljajo kršitev procesne ali 

materialne zakonodaje v postopkih in jih lahko stranke uveljavljajo s pravnimi sredstvi, 

temveč za sistematično spremljanje problematičnih področij ter reagiranje na zaznane 

sistemske napake (Vrabec idr. 2018). 

Slovenija je v vrhu med državami članicami EU po številu vseh ne kazenskih zadev na 100 

prebivalcev. Pri zadevah, ki vključujejo tako izvršilne kot zemljiškoknjižne zadeve, je na 

drugem mestu, če pa štejemo le civilne in gospodarske pravdne zadeve, pa je glede števila 

novih zadev na 100 prebivalcev na desetem mestu v celotni Evropski uniji. Taka umestitev, 

na katero sodstvo nima neposrednega vpliva, vsaj delno tudi odgovarja na razloge za visoko 

število sodnikov na 100.000 prebivalcev (Vrabec idr. 2018). 

Čeprav bi lahko bili posamezni kazalniki poslovanja slovenskega sodstva še boljši, pa 

Vrhovno sodišče ocenjuje, da slovensko sodstvo deluje relativno dobro in se premišljeno 

odziva na sistemska vprašanja. To se kaže v obvladovanju števila prejetih zadev in umirjanju 

pri 100 odstotkih, v predlogih posameznih normativnih sprememb, ki jih oblikuje sodstvo v 

funkciji njegove razbremenitve, za kar je primer sprememb Zakona o nematerializiranih 

vrednostnih papirjih (ZNVP-1, Ur. l. RS, št. 75/15, 74/16, 5/17 in 15/18 – odl. US), v 

transparentnem prepoznavanju in soočanju z napakami in pomanjkljivostmi, ki vplivajo na 

kakovost in hitrost poslovanja (primer ne razglašenih oporok in prenosa sodnih oporok v 

centralni register oporok), v sposobnosti projektnega pristopa pri odzivanju na spremembe in 

izzive, ki jih prinaša novi sodni menedžment (primer projekta Slovensko sodstvo 2020 – 

Sodimo skupaj). Gre za posledico strategije slovenskega sodstva v usmerjeno delovanje in 

izvrševanje ukrepov na prioritetnih področjih, ki skupaj s posameznimi aktivnostmi na 

zakonodajnem, organizacijskem, informacijskem in poslovnem področju dajejo pozitivne in 

mednarodno primerljive rezultate (Vrabec idr. 2018). 

Ustreznost delovanja sodnega sistema se kaže tudi prek prakse oziroma postopkov pred 

drugimi organi, ki posredno ali neposredno vplivajo na odločanje ali odločitve sodstva (npr. 

praksa Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic, Evropskega sodišča za človekove 

pravice). Tako pri Ustavnem sodišču kot pri Varuhu človekovih pravic se zmanjšuje število 

rešenih zadev, ki se nanašajo na sodne postopke, kot tudi število utemeljenih pritožb oziroma 
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utemeljenih zadev. V postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice sta bili v letu 

2016 izdani samo dve sodbi, v katerih je bila ugotovljena vsaj ena kršitev Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic (0,8 odstotka glede na pritožbe, sprejete v 

obravnavo), kar je bistveno manj od leta 2015, ko je bilo izdanih 13 sodb (6,1 odstotka glede 

na pritožbe, sprejete v obravnavo) (Vrabec idr. 2018). 

Ob koncu leta 2016 je sekretariat Sveta Evrope ocenil, da je Slovenija s sprejetimi 

zakonodajnimi, organizacijskimi, informacijskimi in drugimi ukrepi odpravila sodne 

zaostanke in s tem zagotovila dostop do sojenja v razumnemu roku v skladu z Evropsko 

konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Evropsko sodišče za človekove 

pravice v letu 2016 ni izdalo nobene sodbe, s katero bi ugotovilo kršitev pravice do sojenja v 

razumnemu roku, le v dveh sodbah pa je bila ugotovljena kršitev do poštenega sojenja 

(Vrabec idr. 2018). 

Do podobnih zaključkov je prišla tudi Evropska komisija, ki v okviru t. i. evropskega 

semestra izdaja priporočila posameznim državam. Medtem ko je bilo v preteklih letih med 

priporočili mogoče najti zmanjšanje števila nerešenih civilnih in izvršilnih zadev ter 

posledično skrajšanje časa reševanja zadev na sodiščih in pospešitev postopkov zaradi 

insolventnosti, v dokumentu, objavljenem maja 2016, poslovanje slovenskih sodišč ni več 

med izpostavljenimi področji. Izvedeni ukrepi in prizadevanja vseh zaposlenih v sodstvu so 

namreč privedli do stanja, ko sodstvo ni več tako obremenjeno s trajanjem postopkov in 

številom nerešenih zadev (Evropska komisija 2018, 45). 

Vrhovno sodišče tudi redno izvaja meritve zadovoljstva javnosti z delovanjem slovenskih 

sodišč. Gre za sistematično merjenje pri splošni javnosti, strokovni javnosti (odvetnikih, 

državnih pravobranilcih in državnih tožilcih), uporabnikih sodišč ter tudi pri samih zaposlenih 

na sodiščih. Kljub temu da se objektivno merljivi kazalniki delovanja slovenskega sodstva 

konstantno izboljšujejo in da se uvrstitev Slovenije v zadnjih letih v primerjavi z drugimi 

evropskimi državami na praktično vseh področjih popravlja, javnost tega premika ne zazna. 

Ocena javnosti glede trajanja postopkov, na primer, se namreč znatno razlikuje od dejanskih 

podatkov o poslovanju. Tudi iz temeljnega mednarodnega dokumenta Evropske komisije – 

Justice Scoreboard 2017 (dokument temelji na podatkih iz leta 2015) – izhaja, da se časi 

reševanja sodnih zadev skrajšujejo in so v evropskem povprečju, če ne celo izrazito 

nadpovprečno kratki (Evropska komisija 2017a). 

V letu 2017 Vrhovno sodišče RS pričakuje nadaljevanje trendov zmanjševanja števila 

sodnikov predvidoma na civilnem (pravdne, gospodarske pravdne, izvršilne zadeve) in tudi na 

prekrškovnem področju, in to tako na prvostopenjskih kot tudi na višjih sodiščih. V zvezi s 

pričakovanim trendom zmanjševanja števila sodnikov predstavljajo veliko tveganje že 

sprejete, ali načrtovane spremembe procesne zakonodaje, kar lahko vidimo v naslednjih 

zakonih: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E, Ur. l. 

RS, št. 10/17), Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Ur. l. RS, št. 63/94) in Zakon o izvršbi in 
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zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo). Njihovega vpliva ni 

mogoče oceniti na obremenitve in trajanje postopkov predvsem na višjih in Vrhovnem 

sodišču. Še vedno se tudi pričakuje zmanjševanje števila prejetih in posledično tudi rešenih 

zadev. Pričakuje pa se, da se bo število nerešenih zadev in tudi njihov čas reševanja ob takih 

normativnih in organizacijskih pogojih umirilo oziroma celo nekoliko podaljšalo. Glavni 

izziv, ki čaka slovensko sodstvo v takih pogojih, je področje kakovosti. Gre tako za kakovost 

sodnikovega dela in kakovost dela sodnega osebja kot tudi kakovost sodnih postopkov in 

odnosa do udeležencev sodnih postopkov z vidika postopkovne pravičnosti (Vrabec idr. 

2018). 

V okviru projekta izboljšanja kakovosti sodišč Vrhovno sodišče v sodelovanju s sodišči in 

Ministrstvom za pravosodje že izvaja konkretne dejavnosti. Namen podpore izboljšanja 

kakovosti ima tudi projekt Slovensko sodstvo 2020 – Sodimo skupaj, ki ga Vrhovno sodišče 

vodi v okviru projekta Učinkovito pravosodje in se financira iz Evropskega socialnega sklada 

(Vrabec idr. 2018). 

Cilj projekta je s pomočjo vzpodbujanja in zagotavljanja kakovosti, prenove poslovnih 

procesov in izboljšanja usposobljenosti zaposlenih na sodiščih prispevati k izboljšanju 

učinkovitosti slovenskih sodišč in s tem celotnega pravosodja. Cilj projekta je zagotovo tudi 

doseči primerljivost z najuspešnejšimi sodnimi sistemi v Evropi. Ob tem se slovensko sodstvo 

zaveda vpetosti posameznih projektov v dejavnosti Vlade, določene v Nacionalnem 

reformnem programu 2016–2017, in strateške usmeritve iz dolgoročne strategije Evropa 2020 

za doseganje pametne, vključujoče in trajnostne rasti. Vrhovno sodišče bo s svojimi projekti 

prispevalo k izvrševanju ukrepov za zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja in 

zagotavljanja enakomerne obremenjenosti sodišč. Pri tem bo v sodelovanju z drugimi 

deležniki vzpodbujalo iskanje trajnostno naravnanih rešitev, ki bodo upravičile ohranitev 

delovnih mest predvsem na posameznih ekonomsko in socialno prizadetih območjih (Vrabec 

idr. 2018). 

2.2 Organizacija slovenskega sodstva 

Sodni sistem Republike Slovenije sestavljajo sodišča s splošno pristojnostjo in specializirana 

sodišča (slika 1). Specializirana sodišča delujejo kot štiri delovna in eno socialno 

prvostopenjsko ter eno višje sodišče na področju delovnega in socialnega prava ter 

prvostopenjsko sodišče na področju upravnega prava. Sodišča s splošno pristojnostjo pa so 

organizirana kot 11 prvostopenjskih okrožnih in 44 prvostopenjskih okrajnih sodišč ter štiri 

drugostopenjska višja sodišča. Posamezno okrajno sodišče je organizacijska enota okrožnega 

sodišča z njegovega območja, razen Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je samostojna 

organizacijska enota. Vrhovno sodišče odloča na najvišji stopnji v zadevah splošne 

pristojnosti in v zadevah iz pristojnosti specializiranih sodišč (Vrabec idr. 2018). 
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Zakon o sodiščih (ZS, Ur. l. RS, št. 94/07, 45/08, 96/09, 86/10, 33/11, 75/12, 63/13 in 17/15) 

in drugi zakoni, kot so: Zakon o kazenskem postopku (ZKP), Zakon o finančnem poslovanju, 

postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – 

ZD-C in 54/18 – odl. US), Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI, Ur. l. 

RS, št. 91/11, 25/14 in 53/18 – odl. US), Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1, Ur. 

l. RS, št. 2/04, 10/04 – popr., 45/08 – ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US, 43/12 – odl. 

US in 10/17 – ZPP-E), Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), Zakon o 

izvršbi in zavarovanju (ZIZ), Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Ur. l. RS, 

št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakon o vzpostavitvi etažne 

lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega 

zemljišča k stavbi (ZVEtL, Ur. l. RS, št. 45/08, 59/11 in 34/17 – ZVEtL-1) določajo tudi 

izključne pristojnosti nekaterih sodišč, kar pomeni, da so določena sodišča dodatno 

obremenjena z reševanjem nekaterih vrst (zahtevnejših) zadev, kar zagotovo vpliva na 

njihovo poslovanje in primerljivost rezultatov z drugimi istovrstnimi sodišči (Vrabec idr. 

2018). 

 

Slika 1: Organiziranost sodišč 

Vir: Vrhovno sodišče RS 2018. 

2.3 Organiziranost Okrožnega sodišča v Kopru 

Okrožno sodišče v Kopru je prvostopenjsko sodišče splošne pristojnosti, ki pokriva ozemlje 

jugozahodnega dela Slovenije in slovensko teritorialno morje ter obsega pet okrajnih sodišč, 

kot njegove organizacijske enote. To so: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Okrajno sodišče v 

Kopru, Okrajno sodišče v Piranu, Okrajno sodišče v Postojni in Okrajno sodišče v Sežani. 

Notranja organizacija Okrožnega sodišča v Kopru obsega oddelke in službe. Za okrajna 

sodišča celotnega okrožja sta oblikovana enotni kazenski oddelek in oddelek za prekrške, za 

okrajna sodišča v Ilirski Bistrici, Piranu, Postojni in Sežani enotni civilni oddelek, za okrajna 
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sodišča v Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani pa še enotni izvršilni oddelek (Okrožno sodišče v 

Kopru 2019). 

Za območje sodnega okrožja se po Zakonu o sodiščih šteje območje, ki je bilo do uveljavitve 

tega zakona določeno kot območje temeljnega sodišča po 26. členu zakona o rednih sodiščih 

(Uradni list SRS, št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87, 24/88 in Uradni list RS, št. 8/90). Sodno 

območje Okrožnega sodišča v Kopru obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije in 

vsa plovila, registrirana v Republiki Sloveniji, ki so v mednarodnih vodah (Okrožno sodišče v 

Kopru 2019). 

Za območje sodnega okraja se po Zakonu o sodiščih šteje območje občine, določeno z 

zakonom o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o 

območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 30/90). Za 

območje Okrajnega sodišča v Kopru se šteje tudi območje katastrske občine, ki obsega 

teritorialno morje Republike Slovenije in vsa plovila, registrirana v Republiki Sloveniji, ki so 

v mednarodnih vodah (Okrožno sodišče v Kopru 2019). 

Kriterij kakovosti in učinkovitosti temelji na obstoječi kadrovski, prostorski in organizacijski 

zasedbi celotnega okrožja. Za boljšo učinkovitost je treba zagotoviti sodelovanje vseh 

okrajnih sodnikov znotraj okrožja ter enako obremenitev sodnega osebja na vseh področjih in 

na vseh sodiščih (Okrožno sodišče v Kopru 2019). 

Okrožno sodišče v Kopru skupaj s svojim okrožjem, si prizadeva ohraniti dosežene rezultate 

iz preteklih let ter dodatno izboljšati učinkovitost in časovne standarde na področjih, kjer se 

ne dosega povprečje primerljivih sodišč na državni ravni. Navedeno poskuša doseči z dvigom 

kakovosti dela sodišč, predvsem s spremljanjem kombinacije učinkovitosti in kvalitete dela 

sodnikov, z usmerjenim izobraževanjem sodnikov in sodnega osebja, notranjimi 

premestitvami zaposlenih, vzpodbujanjem delovanja mentorstva, tako za nove sodnike kot za 

sodno osebje, učinkovitejšim in prijaznejšim pristopom k reševanju potreb strank in 

obiskovalcev sodišča ter nenazadnje tudi z aktivnostmi za zagotavljanje boljših delovnih 

pogojev za zaposlene in boljšim prostorskim pogojem za obiskovalce sodišča. 
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3 KAKOVOST IN UČINKOVITOST SODNEGA SISTEMA V SLOVENIJI 

Slovensko sodstvo je v preteklih dvajsetih letih večino svojih ukrepov za doseganje ustavno 

določenih nalog usmerjalo v odločanje v razumnem času. V preteklih letih se je tako število 

nerešenih zadev občutno zmanjšalo. Napovedi slovenskega sodstva, da se bodo rezultati 

prenovljenih poslovnih procesov in modernizacije pokazali šele v določenem času, so se 

izkazale za pravilne. Hitrejši časi reševanja zadev, postopno poenotenje sodne prakse in 

uporaba informatiziranih postopkov so po prepričanju Vrhovnega sodišča privedli do upada 

števila prejetih zadev na slovenskih sodiščih, do izboljšanja plačilne discipline in do 

sprememb v poslovni kulturi med subjekti na trgu (Vrabec idr. 2018). 

Večletno usmerjeno delovanje in posledične izboljšave v smislu učinkovitosti in kakovosti 

sodstva so prepoznani tudi v tujini. Slovenija je s sprejetimi zakonodajnimi, organizacijskimi, 

informacijskimi in drugimi ukrepi odpravila sodne zaostanke in s tem zagotovila dostop do 

sojenja v razumnem roku v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah. Sodni zaostanki v Sloveniji tako niso več sistemska težava. Izvedeni ukrepi in 

prizadevanja vseh zaposlenih v sodstvu so namreč privedli do stanja, ko sodstvo ni več tako 

obremenjeno s trajanjem postopkov in številom nerešenih zadev (Vrabec idr. 2018). 

Kakovost sodstva v ožjem pomenu razumemo kot kakovost sodnikovih izdelkov, torej sodnih 

odločb, v širšem smislu pa kakovost sodstva vključuje tudi ključne (ali celo vse) vidike 

zagotavljanja sodnih storitev. Na mednarodni ravni potekajo različni poskusi opredelitev in 

merjenja kakovosti, v okviru katerih so nastala nekatera praktična orodja, ki lahko služijo kot 

vodila pri zagotavljanju kakovosti sodstva. Delovna skupina za kakovost pri Komisiji Sveta 

Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ) je tako pripravila več smernic in priporočil s 

področij, kot so: prenos dobrih praks, merjenje kakovosti sodstva, izvedba anket o 

zadovoljstvu uporabnikov, organizacija in dostopnost sodnih prostorov, vloga izvedencev v 

sodnih postopkih ter oblikovanje mreže sodišč (Vrabec idr. 2018). 

Z namenom zagotavljanja kakovostnega in učinkovitega poslovanja slovensko sodstvo ravna 

v skladu z naslednjimi upravljavskimi načeli (Vrabec idr. 2018): 

− vsaka zadeva je v najkrajšem času deležna individualne pozornosti; 

− individualna pozornost je sorazmerna s pomenom in zahtevnostjo zadeve; 

− vsako opravilo se izvaja na najnižji možni ravni kompetenc; 

− odločitve izkazujejo postopkovno pravičnost; 

− sodniki nadzirajo potek sodnega postopka. 

Slovensko sodstvo je v okviru strategije Pravosodje 2020 na operativni ravni strateško 

usmerjeno v izboljšanje kakovosti dela in ustrezne obveščenosti, zagotavljanje informacijskih 

storitev za laično in strokovno javnost, spodbujanje uporabe medmrežja, povezovanje 

ključnih registrov sodišč s posameznimi evropskimi registri in informacijskimi sistemi, trajno 

zagotavljanje usposobljenosti sodnega osebja ter izmenjavo podatkov med posameznimi 
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nosilci informacijskih sistemov s področja kazenskega postopka. Navezuje se na strateške 

cilje Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020, ki je bil potrjen v 

vladnem dokumentu Strategija Pravosodje 2020 in sprejema naslednje krovne cilje za 

zagotovitev razvoja do leta 2020 (Vrabec idr. 2018): 

− pričakovani čas rešitve pomembnejših zadev bo v letu 2020 znašal 6 mesecev; 

− pričakovani čas rešitve drugih zadev bo v letu 2020 znašal 3 mesece; 

− delež sodnikov na 100.000 prebivalcev se bo znižal s 53 na 42 (ob predpostavki 

nespremenjenih okoliščin glede pristojnosti in pripada zadev); 

− razmerje med sodnim osebjem in sodnikom se bo zvišalo s 3,6 na 4,3. 

Podatki o poslovanju sodstva se že več let zbirajo v podatkovnem skladišču Vrhovnega 

sodišča (PSP). Novembra 2013 je bilo na spletni strani slovenskega sodstva prvič objavljeno 

poročilo o poslovanju sodstva, ki se odtlej objavlja po preteku vsakega kvartala. Objavljajo se 

predvsem podatki glede obvladovanja pripada, trajanja postopkov, starostne strukture rešenih 

in nerešenih zadev, števila sodnikov in sodnega osebja ter njihove obremenjenosti. Javnosti je 

tako omogočen vpogled v povprečne dejanske in pričakovane čase rešitve zadev za vsako 

sodišče v državi in vsako pravno področje, kar povečuje transparentnost poslovanja, hkrati pa 

omogoča primerjavo med sodišči (t. i. benchmarking) (Vrabec idr. 2018). 

Čeprav podatkovno skladišče omogoča sproten pregled nad poslovanjem sodišč, so v tem 

dokumentu prikazani le poudarki glede poslovanja sodišč v preteklem letu, kolikor je 

potrebno za določitev prioritetnih področij in ukrepov za tekoče leto (Vrabec idr. 2018). 

S prioritetnimi ukrepi v preteklih letih je bila prenovljena organizacija dela ter vzpostavljen 

učinkovit sistem spremljanja celotnega poslovanja sodišč, vključno s posebej izpostavljenimi 

področji v Otvoritvi sodnega leta 2016 (izvršba in postopki zaradi insolventnosti). Na 

področju izvršbe se je v letu 2016 nadaljeval trend upadanja pripada. Za insolventno področje 

je tudi značilen upad pripada ter povečanje števila rešenih zadev, potek postopkov pa spremlja 

Implementacijska skupina Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F, Ur. l. RS, 

št. 100/13 in 10/15 – popr.) na Ministrstvu za pravosodje s podrobnimi poročili. Vrhovno 

sodišče in predsedniki sodišč bodo v okviru sodne uprave še vedno spremljali poslovanje 

sodišč po posameznih področjih. Sodni svet je 17. decembra 2015 sprejel Merila za kakovost 

dela sodnikov za oceno sodniške službe, ki so začela veljati 1. januarja 2016 (Vrabec idr. 

2018). 

Merila ne vključujejo več pričakovanega obsega sodnikovega dela. Predsednik Vrhovnega 

sodišča je 10. junija 2016 na temelju 60.c člena Zakona o sodiščih in s soglasjem ministra za 

pravosodje prvič sprejel časovne standarde, s katerimi je določen pričakovani čas opravljanja 

tipičnih procesnih dejanj in reševanja zadev na posameznih vrstah ter stopnjah sodišč. 

Časovni standardi so merilo učinkovitosti poslovanja posameznih sodišč in glede na 
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uporabljeno metodo določanja niso primerni za ocenjevanje časa reševanja posamezne zadeve 

ali dela posameznega sodnika. Pomenijo orodje, ki sodiščem omogoča prilagajanje delovnih 

procesov z vidika hitrosti reševanja zadev ter zagotavljanja pravice do sojenja v razumnem 

roku, in tako prispevajo k varovanju interesa strank, da brez nepotrebnega odlašanja pridejo 

do zakonite in pravilne sodne odločbe. Njihova javna objava vsem zainteresiranim omogoča 

dodaten vpogled v poslovanje sodišč, uporabnikom sodišč (strankam, odvetnikom, državnim 

tožilcem in drugim) pa okvirno informacijo o hitrosti reševanja zadev na posameznem 

sodišču, s čimer pripomorejo k večji pravni varnosti in predvidljivosti postopkov ter 

transparentnosti poslovanja sodišč. Vrhovno sodišče opozarja, da časovni standardi še niso 

ustrezno vključeni v poslovanje sodišč (Vrabec idr. 2018). 

Slovensko sodstvo je v preteklih dvajsetih letih večino svojih ukrepov za doseganje ustavno 

določenih nalog usmerjalo v odločanje v razumnemu času. V preteklih letih se je tako število 

nerešenih zadev občutno zmanjšalo. Napovedi slovenskega sodstva, da se bodo rezultati 

prenovljenih poslovnih procesov in modernizacije pokazali šele v določnem času, so se 

izkazale za pravilne. Hitrejši časi reševanja zadev, postopno poenotenje sodne prakse in 

uporaba informatiziranih postopkov so po prepričanju Vrhovnega sodišča privedli do upada 

števila prejetih zadev na slovenskih sodiščih, do izboljšanja plačilne discipline in do 

sprememb v poslovni kulturi med subjekti na trgu (Vrabec idr. 2018). 

Večletno usmerjeno delovanje in posledične izboljšave v smislu učinkovitosti sodstva so 

prepoznani tudi v tujini. Tako je ob koncu leta 2016 sekretariat Sveta Evrope ocenil, da je 

Slovenija s sprejetimi zakonodajnimi, organizacijskimi, informacijskimi in drugimi ukrepi 

odpravila sodne zaostanke in s tem zagotovila dostop do sojenja v razumnem roku v skladu z 

Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Sodni zaostanki v 

Sloveniji tako niso več sistemska težava. Do podobnih zaključkov je prišla tudi Evropska 

komisija, ki v okviru t. i. evropskega semestra izdaja priporočila posameznim državam. 

Medtem ko je bilo v preteklih letih med priporočili mogoče najti zmanjšanje števila nerešenih 

civilnih in izvršilnih zadev ter posledično skrajšanje časov reševanja zadev na sodiščih in 

pospešitev postopkov zaradi insolventnosti, v dokumentu, objavljenemu maja 2016, 

poslovanje slovenskih sodišč ni več med izpostavljenimi področji. Izvedeni ukrepi in 

prizadevanja vseh zaposlenih v sodstvu so namreč privedli do stanja, ko sodstvo ni več tako 

obremenjeno s trajanjem postopkov in številom nerešenih zadev (Vrabec idr. 2018). 

Kakovost sodstva v ožjem pomenu razumemo kot kakovost sodnikovih izdelkov, torej sodnih 

odločb, v širšem smislu pa kakovost sodstva vključuje tudi ključne (ali celo vse) vidike 

zagotavljanja sodnih storitev. Na mednarodni ravni potekajo različni poskusi opredelitev in 

merjenja kakovosti, v okviru katerih so nastala nekatera praktična orodja, ki lahko služijo kot 

vodila pri zagotavljanju kakovosti sodstva. Delovna skupina za kakovost pri Komisiji Sveta 

Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ) je tako pripravila več smernic in priporočil s 

področij (Europe’s Human Rights Watchdog 2014): 
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− prenosa dobrih praks; 

− merjenja kakovosti sodstva; 

− izvedbe anket o zadovoljstvu uporabnikov; 

− organizacije in dostopnosti sodnih prostorov; 

− vloge izvedencev v sodnih postopkih; 

− oblikovanja mreže sodišč. 

Usmeritev Vrhovnega sodišča po prej omenjeni Komisiji Sveta Evrope za učinkovitost 

pravosodja (CEPEJ) je v skladu s temeljnim dokumentom CEPEJ-a o kakovosti, ki upošteva 

naslednje ključne vidike (Europe’s Human Rights Watchdog 2014): 

− strategija in vizija sodstva; 

− delo in delovni proces; 

− dostop do sodišč ter odnosi z javnostmi; 

− človeški viri ter status sodnikov in osebja; 

− viri in sredstva. 

Vrhovno sodišče v vsakokratnem letnem poročilu o učinkovitosti in uspešnosti sodišč 

opozarja na različne težave z navedenih področij. Prav tako z določanjem prioritetnih področij 

ob otvoritvi sodnega leta pa tudi prek drugih ukrepov sodne uprave postopoma uveljavlja 

elemente kakovosti z vseh zgoraj navedenih področij. 

Strategija in vizija. S tem ko sodstvo sledi svojemu poslanstvu, temeljnim vrednotam in viziji, 

se zaveda pomembnosti dolgoročnega razvoja. Ta se uresničuje skozi šestletne strateške 

načrte predsednikov sodišč, na Vrhovnem sodišču kot vrhu sodne uprave pa zlasti z 

določanjem prioritet ob otvoritvi sodnega leta, specifičnih strategij ter aktivnim sodelovanjem 

v razpravi glede sprememb zakonodaje in organizacijskih vprašanj. 

Delo in delovni proces. Sodišča z zbiranjem in analiziranjem statističnih pa tudi vsebinskih 

podatkov o poslovanju sodišč pripravljajo upravljavske in organizacijske ukrepe za 

izboljšanje delovanja sodišč. Na to področje spadajo med drugim: vzpostavitev in delovanje 

podatkovnega skladišča, priprava kakovostnejših letnih poročil in drugih analiz, vzpostavitev 

triaž in reorganizacija poslovanja v posameznih postopkih, določanje časovnih standardov in 

usklajevanje sodne prakse. 

Dostop do sodišča in odnosi z javnostmi. Uresničevanje pravice do dostopa do sodišča se kaže 

z uresničevanjem zakonsko določenih ukrepov, kot so vpogled v sodni spis, zagotavljanje 

brezplačne pravne pomoči in določitev odgovorne osebe za odnose z javnostmi. Od leta 2016 

je odnosom z javnostmi namenjena posebna prioriteta. Vrhovno sodišče že od leta 2013 izvaja 

raziskavo o zadovoljstvu z delovanjem sodišč, v letu 2016 pa je začelo še z aktivnostmi na 

področju postopkovne pravičnosti, ki med drugim vključuje dodatne vidike dostopa do sodišč 

in ravnanja s strankami. Posebno skrb Vrhovno sodišče namenja zadovoljstvu uporabnikov z 
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delovanjem sodišč. Periodična raziskava o zadovoljstvu tako laične kot strokovne javnosti, ki 

je udeležena v sodnih postopkih, pomeni pomemben vir informacij za vodstva sodišč pri 

prizadevanjih za izboljšanje kakovosti sodne storitve. Javno objavljeni rezultati raziskav 

izkazujejo področja in vprašanja, na katera morajo biti slovenska sodišča še posebej pozorna 

pri gradnji odnosa z uporabniki. 

Človeški viri ter status sodnikov in osebja. Vrhovno sodišče stremi k izboljševanju kakovosti 

z uresničevanjem zakonskih določb glede določanja sodniških mest, vodenja centralne 

kadrovske evidence in dodeljevanja sredstev za zaposlitev osebja po posebnih programih na 

osnovi podatkov o poslovanju. Organizacijski ukrepi gredo v smer okrepljenih kompetenc 

sodnega osebja, ob spoštovanju vodila, da se naloge izvajajo na najnižji možni kompetenčni 

ravni. Čeprav je izobraževanje sodnikov in sodnega osebja primarno v rokah Centra za 

izobraževanje v pravosodju, Vrhovno sodišče s prioritetami sledi potrebam po formalnem in 

neformalnem izobraževanju o določenih vsebinah. 

Viri in sredstva. Vrhovno sodišče aktivno sodeluje v postopku priprave proračunov ter 

spremlja vire in sredstva. Tehnične in organizacijske novosti so že prinesle pomembne 

prihranke sredstev in časa. V okviru Centra za informatiko je pripravljena Strategija razvoja 

informacijske podpore v poslovanju sodišč. Vrhovno sodišče pristojno ministrstvo aktivno 

opozarja na problematiko glede prostorskih pogojev in opreme. 

Slovensko sodstvo se zaveda, da je temelj sodne oblasti sodnik in njegova odločitev, da pa je 

za dvig zaupanja javnosti in izboljšanje ugleda sodstva potrebno še veliko več – celovit 

pristop k upravljanju kakovosti. 

3.1 Kadrovska opremljenost sodišč 

Na učinkovitost in uspešnost sodišč vplivajo tudi razmere, v katerih poslujejo sodišča, 

predvsem pa delo vsakega posameznega sodnika in zaposlenega na sodiščih. Sodstvo deluje 

vpeto v lokalno okolje, za učinkovito in uspešno opravljanje svojega poslanstva pa potrebuje 

ustrezne prostorske in finančne pogoje ter izobražen kader. Pravna ureditev mora omogočati 

učinkovite sisteme, ki pripomorejo k temu, da se pred sodišči rešuje manj zadev in strankam 

nudijo možnost za ureditev razmerij brez posega sodišča (Vrhovno sodišče RS 2018). 

O razmerah, v katerih sodišča delujejo, govorijo že kadrovski in statistični podatki (gibanje 

števila sodnikov in sodnega osebja, razmerje med sodniki in sodnim osebjem, prejete zadeve 

na sodnika oziroma sodno osebje), o vsebini in kakovosti sodniškega dela pa govorijo tudi 

zbrani podatki o poslovanju sodišč (sodna statistika in časovni standardi). 

Strateška usmeritev Vrhovnega sodišča na kadrovskem področju je že vrsto let postopno 

zniževanje števila sodnikov, kar je mogoče le ob zagotovitvi ustrezne podpore sodnega 

osebja, v skladu z usmeritvijo, da se sodnika razbremeni vseh opravil, ki niso sojenje. Da bi 
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lahko uspeli s takšno politiko, je treba zagotavljati visoko učinkovitost poslovanja sodišč. 

Načela dobrega upravljanja sodnih zadev, da je vsaki zadevi treba nameniti individualno 

pozornost, vendar pa jo v nadaljevanju obravnavati na način, ki je sorazmeren njenemu 

pomenu in zahtevnosti, ter da se vsako opravilo izvaja na najnižji ravni kompetenc, so že 

trdno zasidrana v vsakdanje poslovanje sodišč. Sodniki naj odločajo samo v tistih zadevah, pri 

katerih je potrebno sodniško vrednotenje (Vrabec idr. 2018). 

Na slovenskih sodiščih je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 900 sodnikov in 3.201 sodnega 

osebja, kar je 12 sodnikov manj in 24 zaposlenih iz vrst sodnega osebja več kot leta 2015 

(slika 2). Število sodnikov na 100.000 prebivalcev se je s 47 v letu 2013 znižalo na 45,5 v letu 

2014, na 44,3 v letu 2015 in na 43,6 v letu 2016 ter se približuje ciljem iz dokumenta 

Slovensko sodstvo v okviru Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 

2020, ki je bil potrjen v vladnem dokumentu Strategija Pravosodje 2020 (42 sodnikov na 

100.000 prebivalcev, 4,3 zaposlenega na sodnika).1 Razmerje med številom sodnega osebja in 

sodniki se je v letu 2014 zvišalo s 3,6 na 3,7 in je v letu 2015 stagniralo, v letu 2016 pa se je 

nekoliko izboljšalo in znaša 3,8 zaposlenih na sodnika, kar je še vedno bistveno slabše od 

ciljnega razmerja (4,3 zaposlenih na sodnika), hkrati pa gre izboljšanje razmerja predvsem na 

račun zmanjševanja števila sodnikov in ne povečanja števila podpornega osebja (Vrabec idr. 

2018). 

Iz podatkov o kadrovskem stanju sodišč izhaja, da se število sodnikov stalno zmanjšuje, da pa 

se razmerje sodno osebje/sodnik ne izboljšuje ustrezno. 

Da bi dosegli cilj iz strategije Evropa 2020 (42 sodnikov na 100.000 prebivalcev, 4,3 

zaposlenega na sodnika), bi se moralo število sodnikov do leta 2020 zmanjšati še za 29 (na 

870), število sodnega osebja pa povečati za 286 (na 3.739). Zdi se, da se težnja po 

zmanjševanju števila sodnikov premalo upošteva pri pripravi zakonodaje, saj se na sodišča 

prenašajo nove pristojnosti. Pri zmanjševanju števila sodnikov je nujno treba upoštevati še 

starostno strukturo sodnikov, saj se tveganje generacijske vrzeli nadaljuje in je tudi zato treba 

zagotavljati dotok mladih sodnikov (slika 3). Vstop novih sodnikov je zelo upočasnjen, saj je 

bilo v letu 2016 razpisanih le 23 sodniških mest, izbranih ali imenovanih pa 10 sodnikov (od 

tega 6 na novo imenovanih). Odziv na razpisana mesta je bil zelo dober, saj se je na razpise v 

letu 2016 skupno prijavilo 273 kandidatov (Vrabec idr. 2018). 

                                                 

1 Uporabljeno je bilo poročilo računovodskega sistema Vrhovnega sodišče RS MFERAC, kjer se 

metodologija razlikuje od metodologije Sodne statistike, ki je uporabljena v PSP, tako da vključuje pri 

sodnem osebju tudi nadomestne zaposlitve, s čimer se navidez povečuje število zaposlenih. Poročilo 

MFERAC je bilo uporabljeno, ker edino omogoča dolgoročne primerjave. Zaradi konsistentnosti ga še 

naprej uporabljajo pri ugotavljanju doseganja ciljev Evropa 2020. Če se upošteva metodologijo Sodne 

statistike, je razmerje podpornega osebja na sodnika celo le 3,5. 
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Slika 2: Zasedena in sistemizirana delovna mesta, dejanska prisotnost zaposlenih ter 

število sodnikov na 100.000 prebivalcev 

Vir: Vrhovno sodišče RS 2018. 

 

Slika 3: Število sodnikov po starostnih razredih 

Vir: Vrhovno sodišče RS 2018. 

V letu 2016 je sodstvo uspelo zagotoviti relativno stabilno kadrovsko zasedbo sodnega 

osebja. Ocenjujemo, da bi bilo treba v kadrovskem načrtu sodišč še naprej povečevati skupno 

število sodnega osebja (ob pogoju nadaljnjega zmanjševanja števila sodnikov). Za 

zagotavljanje potrebne fleksibilnosti kadrovskih virov bi bilo treba ohraniti razpolaganje z 
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manjšo stalno kvoto zaposlitev za določen čas, ki se jih lahko sodiščem odobrava na osnovi 

posebnih programov. Povečuje se zahtevnost dela sodnega osebja, kar se kaže tudi v 

spremembi strukture javnih uslužbencev: od leta 2007 do 2016 se je delež uradniških 

delovnih mest povečal s 50 na 57 odstotkov. 

Na pomenu pridobiva predvsem kader, ki ima tudi pooblastila za sprejem določenih odločitev, 

tj. strokovni sodelavci in sodniški pomočniki, oziroma spremenjena zahtevnost nekaterih 

delovnih mest zahteva višjo stopnjo izobrazbe, kot je tradicionalno sistemizirana; prihaja do 

»zlivanja« delovnih mest, ker opravila, ki so bila tradicionalno ločena, opravlja ista oseba 

(npr. delo zapisnikarja in vpisničarja), kar zahteva razmislek o spremembi sistemizacije. 

Zlasti pomemben je dvig znanja celotnega sodnega osebja, ki praviloma (razen strokovnih 

sodelavcev) nima pravne predizobrazbe. Za izboljšanje kakovosti sodnega osebja so bili 

pripravljeni kurikulumi za različne profile, ki so upoštevani v okviru programa izobraževanja 

Centra za izobraževanje v pravosodju za leto 2017. Težava neenakomerne obremenitve sodišč 

in sodnikov, tj. neusklajeno razmerje med številom prejetih zadev in kadrovskimi viri sodišča, 

še vedno ostaja (Vrabec idr. 2018). 

Da obstajajo razlike v obremenitvah sodišč, ki zahtevajo ukrepe z vidika kadrovskih virov, je 

Vrhovno sodišče zaznalo že leta 2004. V okviru svojih pristojnosti je vsa ta leta sprejemalo 

ukrepe, usmerjene v zmanjševanje števila sodnikov, povečevanje podpore sodnega osebja in 

izenačevanje kadrovskih virov glede na obremenitve sodišč. Ti ukrepi so se odrazili v 

različnem razvoju kadrovskih virov na sodiščih, kar je razvidno iz primerjave števila 

zaposlenih v letih 2007 in 2016 v preglednici 1 (Vrabec idr. 2018). 

Podani predlogi za ukrepe, ki bi omogočili korenitejše izenačevanje obremenitev, večinoma 

niso padli na plodna tla in drugi akterji niso sprejeli lastnih ukrepov. Sodni svet je vse do 

novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-K, Ur. l. RS, št. 63/13), 

torej do 10. 8. 2013, imel pristojnost določati število sodniških mest na posameznem sodišču 

(28. člen, 9. alinea). Od 1. 1. 2010 je imel tudi pristojnost sprejemanja letnega poročila o 

učinkovitosti in uspešnosti sodišč, katerega sestavni del je bila tudi ocena ustreznosti števila 

sodniških mest in mest sodnega osebja na posameznem sodišču. Akti o določitvi števila 

sodniških mest so ostali praktično nespremenjeni že vrsto let in v skladu z njimi bi sodišča 

morala imeti zaposlenih 1.214 sodnikov. Sodstvo je število sodniških mest prilagajalo 

dejanskim potrebam prek fleksibilnejšega mehanizma priprave finančnih in kadrovskih 

načrtov in je tako dovoljeno število zaposlitev sodnikov zmanjšalo že za 222 mest (Vrabec 

idr. 2018). 
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Preglednica 1: Primerjava števila zaposlenih v letih 2007 in 2016 po zasedenih 

delovnih mestih  

Proračunski uporabnik 
31. 12. 2007 31. 12. 2016 Razlika 2007 – 2016 Delež 

Sodniki JU Vsi Sodniki JU Vsi Sodniki JU Vsi Sodniki JU Vsi 

Vrhovno sodišče RS 43 99 142 31 135 166 –12 36 24 –28 % 36 % 17 % 

Sodni svet  5 5  7 7  2 2  40 % 40 % 

Višje sodišče v Celju 19 45 64 15 37 52 –4 –8 –12 –21 % –18 % –19 % 

Višje sodišče v Kopru 21 46 67 16 33 49 –5 –13 –18 –24 % –28 % –27 % 

Višje sodišče Ljubljana 78 133 211 72 125 197 –6 –8 –14 –8 % –6 % –7 % 

Višje sodišče Maribor 39 98 137 29 72 101 –10 –26 –36 –26 % –27 % –26 % 

Okrožno sodišče v Celju 109 333 442 79 326 405 –30 –7 –37 –28 % –2 % –8 % 

Okrožno sodišče v Kopru 67 226 293 47 221 268 –20 –5 –25 –30 % –2 % –9 % 

Okrožno sodišče v 

Kranju 
59 189 248 45 998 256 –14 22 8 –24 % 12 % 3 % 

Okrožno sodišče v 

Ljubljani 

273 833 1.106 232 375 1.230 –41 165 124 –15 % 20 % 11 % 

Okrožno sodišče v 

Mariboru 

86 359 445 85 170 460 –1 16 15 –1 % 4 % 3 % 

Okrožno sodišče v 

Murski Soboti 

46 175 221 38 133 208 –8 –5 –13 –17 % –3 % –6 % 

Okrožno sodišče v Novi 

Gorici 

36 139 175 31 128 164 –5 –6 –11 –14 % –4 % –6 % 

Okrožno sodišče v 

Novem mestu 

36 122 158 31 102 159 –5 6 1 –14 % 5 % 1 % 

Okrožno sodišče v 

Krškem 

29 107 136 23 117 125 –6 –5 –11 –21 % –5 % –8 % 

Okrožno sodišče na Ptuju 32 107 139 29 84 146 –3 10 7 –9 % 9 % 5 % 

Okrožno sodišče v 

Slovenj Gradcu 

22 92 114 15 42 99 –7 –8 –15 –32 % –9 % –13 % 

Upravno sodišče RS 35 49 84 26 19 68 –9 –7 –16 –26 % –14 % –19 % 

Višje delavno in socialno 

sodišče  

15 19 34 14 10 33 –1 0 –1 –7 % 0 % –3 % 

Delovno sodišče v Celju 4 12 16 3 13 13 –1 –2 –3 –25 % –17 % –19 % 

Delovno sodišče v Kopru 5 10 15 4 17 17 –1 3 2 –20 % 30 % 13 % 

Delovno in socialno 

sodišče v Ljubljani 

30 68 98 26 97 97 –4 3 –1 –13 % 4 % –1 % 

Delovno sodišče v 

Mariboru 

1 22 33 8 32 32 –3 2 –1 –27 % 9 % –3 % 

Skupaj 1.095 3.288 4.383 899 3.453 4.352 –196 165 –31 –18 % 5 % –1 % 

Vir: Vrhovno sodišče RS 2018. 

Opomba: Uporabljeno je poročilo računovodskega sistema Vrhovnega sodišče RS MFERAC, pri 

katerem se metodologija razlikuje od metodologije Sodne statistike, ki je uporabljena v PSP, tako da 

vključuje pri sodnem osebju tudi nadomestne zaposlitve (kar pomeni, da imajo sodišča dejansko 

približno osem odstotkov manj zasedenih delovnih mest od prikazanega). 

Vrhovno sodišče že več let zagovarja uveljavitev sodnega okrožja kot osnovne organizacijske 

ravni sodišč. Novela ZS-K je uvedla vrsto sprememb na organizacijsko-upravljavskem 

področju dela sodišč, ki so šle v to smer, vendar niso prinesle dokončne rešitve. Sodišča so 

sicer skušala izrabiti obstoječe možnosti, vendar reorganizacije poslovnih procesov povsem 

optimalno ni bilo mogoče izvesti. Predlog za proučitev možnosti napredovanja okrajnih 
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sodnikov v nazive okrožnih sodnikov prav tako ni prinesel rezultata (Vrhovno sodišče RS 

2018). 

Sodstvo je že 24. 10. 2014 oblikovalo celovit predlog novele Zakona o sodiščih in Zakona o 

sodniški službi (ZSS, Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 

63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) za uvedbo enovitega 

prvostopenjskega sodnika, ki ostaja nerealiziran, saj je bil z novelama Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L, Ur. l. RS, št. 17/15) in Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M, Ur. l. RS, št. 17/15) le delno uveljavljen, 

čeprav ga sodstvo vidi kot ključnega. Eden od možnih ukrepov za izenačevanje obremenitev 

(in tudi večjo učinkovitost) je optimiziranje mreže sodišč, ki je predvideno tudi v 

Nacionalnem reformnem programu (NRP) 2016–2017. 

Gre za ukrep, ki zahteva jasno opredelitev ciljev, temeljito pripravo izhodišč in meril za 

krčenje mreže ter je hkrati zahteven tudi v izvedbeni fazi. Vrhovno sodišče zagovarja 

postopnost ter upoštevanje enakomernega regionalnega razvoja, saj s prenovo poslovnih 

procesov, zlasti informatizacijo, lahko določena opravila koncentriramo na specializiranih 

sodiščih tudi izven državnega oziroma regijskih centrov. Kljub načelnemu soglasju se ob 

spremembah zakonov vedno znova določi krajevna pristojnost sodišč v Ljubljani (kot sta npr. 

Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih in Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT, Ur. l. 

RS, št. 55/17)), ki so že tako nesorazmerno obremenjena in zaradi velikosti tudi zahtevnejša 

za upravljanje (Vrabec idr. 2018). 

Mreža sodišč se je medtem z izrabo možnosti, ki jih je ponudila novela Zakona o sodiščih, de 

facto že spreminjala. Glede na spremembe v obremenitvah posameznih vrst sodišč in zaradi 

hitrega in velikega krčenja kadrovskih virov so bila sodišča primorana v iskanje in uveljavitev 

rešitev v okviru veljavne zakonodaje. V danem položaju izenačevanje obremenitev poteka z 

uporabo različnih ukrepov. Poleg ukrepov Vrhovnega sodišča na področju kadrovskega načrta 

sodišča uporabljajo tudi možnost reorganizacije znotraj sodnega okrožja, premeščanje in 

dodeljevanje sodnikov z manj obremenjenih sodišč na bolj obremenjena in tudi prenašanje 

zadev z bolj obremenjenih sodišč na manj obremenjena. S prenovo poslovnih procesov, zlasti 

njihove informacijske podpore, se možnosti optimalne organizacije še dodatno odpirajo (npr. 

koncentracija reševanja določenih vrst zadev za celotno okrožje ali celo celotno državo, po 

vzoru COVL in iZK) (Vrabec idr. 2018). 

3.2 Oprema sodišč in prostorski pogoji 

Finančna sredstva za opremo sodišč in zagotavljanje prostorskih pogojev sodišč se oblikujejo 

in zagotavljajo pri Ministrstvu za pravosodje (Zakon o sodiščih, peti odstavek 75. člena). 

Konkretne potrebe po ustreznih prostorih in opremi najbolje poznajo sodišča sama, zato je 
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Vrhovno sodišče sodišča zaprosilo za komentar glede infrastrukture in opremljenosti sodišč, 

Ministrstvo za pravosodje pa za podatke o vlaganjih v prostore in opremo (Vrabec idr. 2018). 

Večina sodišč posluje v ustreznih stavbah, vendar pa ne vsa. Nekatere sodne stavbe nimajo 

ustrezno urejenega dostopa za invalide, odpraviti bi bilo treba tudi najhujše pomanjkljivosti, 

ki ponekod že predstavljajo nevarnost za stranke in sodno osebje. Sodišča so izpostavila tudi 

prostorsko stisko in s tem povezane težave, kot so npr. poslovanje na več lokacijah (stavbe v 

lasti različnih subjektov/najemu) in pomanjkanje prostorov za arhive. Nekatere stavbe bi 

potrebovale energetsko sanacijo ali sanacijo druge opreme (okna, strehe, vodovodna in 

električna napeljava, parket, fasada, dvigala). Na nekaterih sodiščih ni ustreznega tehničnega 

ali fizičnega varovanja (kar je povezano tudi s poslovanjem na več lokacijah). Sodišča so 

izpostavila še dotrajano pisarniško opremo (pohištvo, fotokopirni stroji itd.) ter kljub nekaj 

novim vozilom, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za pravosodje v letih 2015 in 2016, zastarel in 

neprimeren vozni park (veliki stroški za popravila vozil, ki so ponekod stara tudi nad 15 let) 

(Vrabec idr. 2018). 

Poseben izziv predstavlja vzdrževanje strojne opreme za avdio snemanje v razpravnih 

dvoranah, saj se je oprema začela pospešeno kvariti, poleg tega pa ni zagotovljene tehnične 

podpore za njeno uporabo (Vrabec idr. 2018). 

3.3 Varnost na sodiščih 

V zadeve pravosodne uprave sodi zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno izvajanje sodne 

oblasti, med njimi tudi zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in prostorskih 

pogojev na področju varnosti. Vrhovno sodišče ocenjuje, da to še ni povsem ustrezno urejeno 

(Vrabec idr. 2018). 

Sodišča so pri zagotavljanju varnosti v okviru obsega odločanja in opravil sodne uprave 

samostojna. Varnost zagotavljajo načrtno, sorazmerno in trajno po veljavnih varnostnih 

standardih, pripravljajo ocene ogroženosti, spremljajo varnostne dogodke ter načrtujejo in 

organizirajo ukrepe za vzdrževanje reda in zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na 

sodiščih. Na področju obravnave varnostnih dogodkov na sodiščih ta sodelujejo z 

Ministrstvom za pravosodje ter s Policijo (Vrabec idr. 2018). 

Sodišča vodijo pregled varnostnih dogodkov z osnovnimi podatki o času, kraju, opisu dejanja 

in drugih dejstvih in okoliščinah, potrebnih za ustrezno obravnavo varnostnega dogodka. Z 

vodenjem pregleda varnostnih dogodkov se sistematično pristopa k upravljanju z varnostjo ter 

učinkovitemu in sorazmernemu načrtovanju varnostnih ukrepov, hkrati pa se želi vplivati tudi 

na dvig varnostne kulture v pravosodju s pomočjo zavedanja o tveganjih in grožnjah, ki se 

pojavljajo v pravosodnih organih (Vrabec idr. 2018). 
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Med varnostne dogodke se šteje tiste, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na varnost 

pravosodnega organa in njegovega premoženja, zaposlenih, udeležencev, obiskovalcev in 

strank ter podatkov z namenom motenja izvajanja sodne oblasti, predvsem pa (Vrabec idr. 

2018): 

− ogrožanje življenja in varnosti zaposlenih, udeležencev, obiskovalcev ter strank; 

− neposredne ali posredne grožnje zoper življenje in telo; 

− fizično in psihično nasilje strank, tretjih oseb in zaposlenih na delovnem mestu; 

− najave postavitve eksplozivnega telesa; 

− zloraba osebnih, tajnih in drugih varovanih podatkov organa (dajanje, prodajanje, vdor v 

sistem idr.); 

− najdene sumljive ali nevarne poštne pošiljke in nevarni ali prepovedani predmeti; 

− poškodovanje varovanih objektov, premoženja in službenih vozil; 

− pobegi pripornikov in zapornikov; 

− sum storitve kaznivega dejanja na škodo pravosodnega organa oziroma zaposlenih (če je 

povezano z njihovim delom); 

− protesti in demonstracije pred varovanimi objekti ter drugi protesti, naperjeni proti 

pravosodnim organom; 

− večje posledice, nastale zaradi naravnih in drugih nesreč (potres, poplave, požar idr.). 

Vsi takšni dogodki motijo delovni proces in tako vplivajo na učinkovitost in uspešnost 

sodišča. Tako je bilo v letu 2016 na sodiščih zabeleženih prek 50 varnostnih dogodkov. 

Najpogostejši so bili protesti pred sodišči v času uradnih ur, kjer so protestniki s hrupom 

motili poslovanje (23 dogodkov). Sodišča oziroma posamezni sodniki so v zvezi s sodnimi 

postopki, ki so jih vodili, v letu 2016 prejeli sedem grozilnih klicev in 12 pisanj, ki so 

vsebovala grožnje, uperjene zoper sodišča ali sodnike, dve grožnji pa sta bili izrečeni na 

narokih ali ob drugih priložnostih na sodiščih. V letu 2016 so sodišča prejela tudi tri obvestila, 

da so v sodnih stavbah podtaknjena eksplozivna telesa, zaradi česar je v dveh primerih prišlo 

tudi do evakuacije prostorov sodišča. Na sodiščih je v nekaj primerih prišlo do neprimernega 

obnašanja, bili pa so tudi primeri vandalizma (Vrabec idr. 2018). 

Sodišča opozarjajo na nekatere stavbe, kjer za varnost še ni popolnoma poskrbljeno (npr. 

odsotnost varnostnika, neustrezna ločitev prostorov, ki niso namenjeni za stranke), ter na 

medijsko bolj izpostavljene primere, ki praviloma pomenijo večjo prisotnost novinarjev v 

prostorih sodišča (Vrabec idr. 2018). 

3.4 Mednarodna primerjava poslovanja slovenskega sodstva 

Vrhovno sodišče že več let poslovanje slovenskega sodstva ocenjuje kot uspešno in 

učinkovito, saj se kazalniki učinkovitosti že vrsto let izboljšujejo. Število nerešenih zadev se 

zmanjšuje in se je v zadnjih petih letih praktično prepolovilo, pričakovani časi reševanja 
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zadev se skrajšujejo in so v večini zadev v evropskem povprečju, na nekaterih področjih celo 

nadpovprečno kratki. Uspešnost poslovanja je razvidna tudi iz različnih mednarodnih 

primerjav (Vrabec idr. 2018). 

Za mednarodno primerjavo poslovanja slovenskega sodstva so prikazani rezultati za Slovenijo 

v analizah Komisije Sveta Evrope za učinkovitost sodstva (CEPEJ), ki so bili podlaga za 

dokument Evropske komisije Pregled stanja na področju pravosodja v Evropski uniji 

(Evropska komisija 2015a). 

EU Justice Scoreboard je dokument Evropske komisije (2013), prvič objavljen leta 2013, ki 

vsebuje objektivne, zanesljive in primerljive podatke o pravosodnih sistemih v državah 

članicah Evropske unije. Združuje podatke iz različnih virov – večino kvantitativnih podatkov 

zagotovi Komisija Sveta Evrope za učinkovitost pravosodja (CEPEJ), ki te podatke zbere od 

držav članic. Z leti se sam dokument razvija, vključujejo se nove vsebine, podatki se 

pridobivajo iz različnih virov (od CEPEJ-a do različnih organov EU, samih držav članic prek 

posebnih vprašalnikov pa tudi Evropske mreže sodnih svetov (ENCJ), Svetovnega 

gospodarskega foruma (WEF) in drugih). 

Pregled stanja se osredotoča na civilne in gospodarske pravdne zadeve ter upravne zadeve. V 

pregledu so obravnavane tri kategorije kazalnikov, in sicer (Evropska komisija 2015b): 

− učinkovitost pravosodnih sistemov (trajanje postopkov, stopnje rešenih zadev in število 

nerešenih zadev); 

− kakovost (obvezno usposabljanje sodnikov, spremljanje in vrednotenje dejavnosti 

sodišča, proračunski in človeški viri, razpoložljivost informacijske in komunikacijske 

tehnologije ter alternativnih načinov reševanja sporov in različni standardi zagotavljanja 

kakovosti) ter 

− neodvisnost (podatki o zaznani neodvisnosti pravosodnega sistema in primerjalni pregled 

nacionalnih pravosodnih sistemov glede zaščite neodvisnosti sodstva v določenih vrstah 

okoliščin). 

V preglednici 2 je prikazanih nekaj podatkov o učinkovitosti slovenskega sodstva, vzetih iz 

dokumenta (Vrabec idr. 2018). 

Preglednica 2: EU justice scoreboard – primerjava uvrstitve Slovenije med državami 

EU glede na podatke o poslovanju sodišč v letih 2013, 2014 in 2015 

Kazalnik učinkovitosti 2013 2014 2015 Sprememba 

Pričakovani čas rešitve civilnih, gospodarskih, upravnih 

in drugih zadev na prvi stopnji 

11. 9. 8.  

Pričakovani čas rešitve civilnih in gospodarskih zadev na 

prvi stopnji 

15. 13. 15.  

Pričakovani čas rešitve upravnih in drugih zadev na prvi 

stopnji 

5. 1. 5.  
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Kazalnik učinkovitosti 2013 2014 2015 Sprememba 

Količnik reševanja prejetih civilnih, gospodarskih, 

upravnih in drugih zadev na prvi stopnji 

7. 5. 5. = 

Količnik reševanja prejetih civilnih in gospodarskih 

zadev na prvi stopnji 

9. 2. 9.  

Količnik reševanja prejetih upravnih zadev na prvi 

stopnji 

8. 9. 16.  

Število nerešenih civilnih, gospodarskih, upravnih in 

drugih zadev na prvi stopnji na 100 prebivalcev 

24. 23. 22.  

Število nerešenih civilnih in gospodarskih zadev na prvi 

stopnji na 100 prebivalcev 

16. 14. 17.  

Število nerešenih upravnih zadev na prvi stopnji na 100 

prebivalcev 

7. 5. 4.  

Vir: Vrabec idr. 2018. 
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4 PREGLED RAZISKAV O KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI SODSTVA 

V tem poglavju so za boljše razumevanje kakovosti in učinkovitosti sodstva podrobneje 

predstavljene raziskave avtorjev Rottman (2005), Tyler (2006) ter Tyler in Sevier (2014) iz 

Združenih držav Amerike ter ugotovitve glede podobnih raziskav v Evropi in Sloveniji. 

Za Evropo so predstavljene temeljne predpostavke in ugotovitve evropske družboslovne 

raziskave (European Social Survey – ESS), ki je v petem ciklu leta 2010 prvič vsebovala 

vprašanja o zaupanju v sodstvo, nato pa tudi ugotovitve raziskave Evropske komisije o 

sodstvu iz leta 2013 in 2016 (Generalni direktorat za informiranje 2013, 2017). 

Na koncu poglavja so prikazane ugotovitve raziskave o zadovoljstvu javnosti z delovanjem 

sodišč, ki jih je Vrhovno sodišče Republike Slovenije izvedlo v letih 2013, 2015 in 2017. 

4.1 Rezultati raziskav – Združene države Amerike 

Prva raziskava, ki jo v članku predstavljata Rottman in Tyler (2014), se nanaša predvsem na 

zaupanje v sodišča. Izvedena je bila na sodiščih ameriške zvezne države Kalifornije leta 2005. 

V raziskavo s telefonskim intervjuvanjem respondentov je bilo vključenih 2.414 

predstavnikov splošne javnosti, s točno določenimi odstotki posameznih etničnih skupin za 

boljšo reprezentativnost vzorca. V raziskavo so bili vključeni tudi odvetniki (502), ki so 

najprej prejeli pisno vabilo k sodelovanju od predsednika Odvetniške zbornice Kalifornije, 

nato pa elektronsko pošto s povezavo na spletni vprašalnik. 

Rottman in Tyler (2014) ugotavljata, da se je tradicionalno razmišljanje o kakovosti sodstva 

opiralo predvsem na zakonitost postopkov (ocenjevano s pomočjo pravnih sredstev in 

deležem razveljavljenih odločitev) ter na kazalnike učinkovitosti, kot je število rešenih zadev 

ali pričakovani čas rešitve. Avtorja se zato posvečata drugačnemu pogledu javnosti in 

vprašanju zaupanja ter postopkovne pravičnosti. Razlika v ocenah kakovosti postopka ali 

samega sodnika lahko privede v na videz protislovni položaj, ko pravne oblasti in pravni 

strokovnjaki posamezen postopek ali sodnika vrednotijo visoko, medtem ko je neposredni 

uporabnik ali javnost nad njim razočarana. Avtorja analizirata obstoječe načine vrednotenja 

dela sodnikov in na temelju ugotovitev te in drugih raziskav, ki poudarjajo pomen 

postopkovne pravičnosti, predlagata vrsto izboljšav za vrednotenje dela sodnikov. 

Rottman in Tyler (2014) sta konstrukte zgradila s teorijo postopkovne pravičnosti, in sicer na 

zaupanje v sodišča vplivajo postopkovna pravičnost, distributivna pravičnost in učinkovitost 

(poleg drugih demografskih spremenljivk). 

Regresijska analiza rezultatov raziskave zgoraj omenjenih avtorjev je pokazala, da je 

postopkovna pravičnost najpomembnejši faktor vpliva na zaupanje (regresijski koeficient beta 

= 0,51), nato distributivna pravičnost (0,21) in učinkovitost (0,09) (Rottman in Tyler 2014, 
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1052). Pri tistih, ki so imeli izkušnjo s sodiščem, je splošna ocena postopkovne pravičnosti 

pomembnejša kot zadovoljstvo z lastno izkušnjo ali ugodnost izida postopka. 

Pri delitvi postopkovne pravičnosti na dve kategoriji – kakovost sodnega odločanja in 

kakovost obravnave ljudi, se pokaže, da je kakovost obravnave veliko pomembnejša kot 

kakovost odločanja, pri čemer je najpomembnejši dejavnik obravnave spoštljivost, nato 

pozorno poslušanje ter stik sodišč s skupnostjo (Rottman in Tyler 2014). 

V raziskavi sta Rottman in Tyler (2014) primerjala tudi rezultate splošne javnosti in strokovne 

javnosti (odvetniki) ter ugotovila določene razlike. Odvetnikom je postopkovna pravičnost 

pomemben dejavnik, vendar jim je še pomembnejša distributivna pravičnost, učinkovitost pa 

jim je nekoliko pomembnejša kot splošni javnosti. Strokovni javnosti je pomembnejši izid 

postopka, še vedno jim je pomembna kakovost obravnave, vendar spoštljivost, ki je za ljudi 

najpomembnejša, pri odvetnikih ni statistično značilen dejavnik. 

Na temelju rezultatov raziskave Rottman in Tyler (2014, 1057) prideta do treh zaključkov: 

− Postopkovna pravičnost je najpomembnejši dejavnik zaupanja v sodišča. 

− Neposredna izkušnja s sodiščem vpliva na pomembnost posameznih dejavnikov, ki 

gradijo zaupanje v sodišča. Distributivna pravičnost je tako pomembnejša pri ljudeh brez 

neposredne izkušnje. 

− Strokovna javnost drugače vrednoti delo sodišč in sodnikov kot splošna javnost, saj jim je 

bolj kot slednji pomembna distributivna pravičnost in učinkovitost sodišč. 

Druga raziskava je bila izvedena v letu 2012 med državljani ZDA. Vključenih je bilo 1.603 

respondentov, ki so vabilo k izpolnjevanju spletnega vprašalnika prejeli po elektronski pošti 

(Vrabec 2016). 

Tyler in Sevier (2014) navajata, da je v tradicionalnem vrednotenju uspešnosti sodišč v 

ospredju ocena dveh kategorij, ki ju pravne oblasti preverjajo v postopkih pravnih sredstev, tj. 

ugotavljanje resnice (kaj se je dejansko zgodilo) in pravično kaznovanje. 

V svoji raziskavi Tyler in Sevier (2014) primerjata dva modela. Prvi je ciljno naravnan in 

legitimnost sodišč povezuje z doseganjem dveh ciljev: ugotavljanja resnice in pravičnega 

kaznovanja. Po tem modelu se pričakuje, da so sodišča dojeta kot legitimna v tolikšni meri, 

kolikor dosegajo navedena cilja. Drugi model pa se osredotoča na oceno pravičnosti 

postopkov sodišč. Po tem modelu sodišča gradijo legitimnost skozi izvrševanje oblasti na 

način in s postopkom, ki ga ljudje vidijo kot pravičnega (slika 4). 

Kakovost in učinkovitost sodišč se gradi na osnovi dveh dejavnikov – doseganja ciljev in 

vzpostavljanja odnosa. Če ljudje verjamejo, da je oblast ustrezno ugotovila dejansko stanje in 

posledično primerno kaznovala kršitelja, bodo sodiščem bolj zaupali in spoštovali odločitve. 

Hkrati bo gradnja odnosa med oblastjo in posameznikom tista, ki bo prispevala k večjemu 
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upoštevanju oblasti in ravnanju v skladu z družbenimi pravili. Oblast, ki bo pri izvajanju 

postopkov iskrena, dobronamerna in zaupanja vredna, bodo ljudje kot tako tudi dojemali. 

Zato pa mora med postopkom skrbeti, da posamezniku omogoči, da predstavi svoja stališča, 

ta stališča mora vključiti v svojo odločitev ter jo ustrezno obrazložiti in pojasniti (Tyler in 

Sevier 2014, 103). 

 

Slika 4: Empirični model legitimnosti sodstva 

Vir: Tyler in Sevier 2014, 143. 

Raziskava je potrdila neposredno povezanost med postopkovno pravičnostjo in legitimnostjo. 

Osebna obravnava in pravično ravnanje z ljudmi je tisti osnovni gradnik postopkovne 

pravičnosti, ki gradi legitimnost sodnih oblasti. Čeprav pravični postopki vodijo tudi do ciljev 

resnice in vsebinske pravičnosti, so elementi odnosa v postopku tisti, ki so osnova zaupanju 

javnosti v sodišča. Zaupanje v kakovost in učinkovitost sodnikov je povezano z 

ugotavljanjem resnice. Ljudje ocenjujejo, ali verjamejo, da so sodišča sposobna dognati 

resnico, to pa v prvi vrsti povezujejo z integriteto sodnika, ne s samo naravo postopka. Če 

sodišča dopustijo udeležencem, da izrazijo svoj pogled in odločajo nepristransko, bodo ljudje 

zaupali v to, da so odločitve sodišč pravične (Tyler in Sevier 2014, 136). 

Ljudi skrbi, ali so obravnavani z dostojanstvom, vljudnostjo in spoštljivostjo, saj jim tak način 

dokazuje njihovo vključenost v družbo, njihov položaj v družbi in spoštovanje njihovih 

državljanskih pravic. Tyler in Sevier (2014, 136) sodnikom svetujeta, naj se osredotočijo na 

izgradnjo odnosa z udeleženci v sodnih postopkih kot tudi s splošno javnostjo. Izgradnja 

ustreznega odnosa namreč vodi v večjo legitimnost, kakovost sodnih storitev, večje zaupanje 

ter povečuje avtoriteto sodstva. 

4.2 Rezultati raziskav – Evropa 

V tem podpoglavju so predstavljene raziskave, kjer so različni raziskovalci preverjali, ali 

teorije postopkovne pravičnosti veljajo tudi v Evropi. 
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4.2.1 Evropska družboslovna raziskava (ESS) 

Raziskovalci projekta Euro-Justis (Hough in Sato 2011; Hough, Jackson in Bradford 2013; 

Jackson idr. 2011; Vrabec idr. 2018) so zgradili indikatorje zaupanja v sodstvo ter jih uspeli 

vključiti v peti krog evropske družboslovne raziskave (Vrabec idr. 2018). ESS je evropski 

akademski projekt, ki meri spremembe v pojmovanjih, prepričanjih in ravnanju različnih 

evropskih družb. Ustanovljen je bil v letu 2001, financira ga Evropska komisija in raziskave 

se ponavljajo na dve leti; določene tematike in vprašanja so del vsake izvedbe, druge 

specifične tematike pa rotirajo in se izvedejo le občasno (Hough, Jackson in Bradford 

2013,8). 

Pri pripravi indikatorjev so raziskovalci Tylerjeve ugotovitve teorije postopkovne pravičnosti 

želeli preveriti oziroma potrditi v Evropi. Tako so različne dejavnike zaupanja javnosti v 

sodstvo želeli povezati z legitimnostjo pravosodnih institucij, sodelovanjem javnosti in 

spoštovanjem zakonov in sodišč. Tako kot Tyler so postavili hipoteze glede vrste odnosov: 

pravičnim in spoštljivim ravnanjem sodnikov, ki se odraža v legitimnosti pravosodnih 

institucij v očeh javnosti, ta vodi v večjo pripravljenost sodelovanja s policijo in sodišči ter 

spoštovanje zakonov in odločitev sodišč. Predpostavljalo se je, da bo zaupanje javnosti v 

postopkovno pravičnost večji dejavnik legitimnosti kot zaupanje v učinkovitost in sposobnost 

pravičnega odločanja (slika 5). Uporabili so konstrukt moralnega vzporejanja med javnostjo 

in oblastnimi institucijami ter tako povezali dognanja Tylerja in Beethama (Hough, Jackson in 

Bradford 2013, 9). 

 

Slika 5: Euro-Justis – konceptualni model zaupanja in legitimnost sodišč 

Vir: Vrabec idr. 2018. 
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Razbrati je mogoče splošen vzorec, značilen tudi za druge raziskave, ko so tako pri vprašanjih 

zaupanja kot legitimnosti na vrhu konzervativne in socialdemokratske države (v skladu z 

razdelitvijo v tem članku), na dnu pa južnoevropske in postkomunistične države. 

Nadalje so raziskovalci preverjali, ali teorije postopkovne pravičnosti veljajo tudi v Evropi. Iz 

analize raziskave izhaja, da je zaupanje v postopkovno pravičnost sodstva najpomembnejši in 

najkonsistentnejši napovedovalec občutka obveznosti spoštovanja, saj je bila ta povezava 

močna in statistično značilna v vseh 26 državah. Po drugi strani je bil občutek obveznosti 

spoštovanja kot eden izmed dejavnikov legitimnosti veliko manj povezan z zaupanjem v 

učinkovitost in zaupanjem v distributivno pravičnost sodišč. Občutek, da sodišča niso 

pravična pri svoji obravnavi ljudi, je tako najbolj odvisen od občutka, da ne ravnajo zakonito 

in prejemajo podkupnine (Hough, Jackson in Bradford 2013, 15–16). 

Zaupanje v postopkovno pravičnost se kaže kot najpomembnejši dejavnik kakovosti in 

učinkovitosti sodstva, še posebej moralnega strinjanja. Ljudje se identificirajo z delom sodišč 

in imajo občutek, da svojo moč in oblast ta izvršuje na pravičen način. Gradnja uspešnosti 

sodišč se tako začne pri skrbi za pravičen in spoštljiv način obravnave (Hough, Jackson in 

Bradford 2013, 24). 

4.2.2 Evropska komisija 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave Evropske komisije Eurobarometer iz leta 

2013 (Generalni direktorat za informiranje 2013) ter dveh raziskav iz leta 2016, ene med 

splošno javnostjo in druge med podjetji (Evropska komisija. 2017c). Raziskava je vključevala 

vseh 28 držav EU, znotraj katerih Slovenija ni uvrščena višje od 22. mesta. Za primerjavo so 

v preglednici 3 predstavljeni rezultati po posameznih dejavnikih za Slovenijo, povprečje 

celotne EU in Finsko, kjer sodstvo uživa največje zaupanje. 

Preglednica 3: EU – primerjalni rezultati raziskave o sodstvu 2013 

Kategorija Ocenjevani dejavnik Slovenija EU Finska 

Zaupanje v sodstvo Zaupanje v sodstvo 24 % 53 % 85 % 

Postopkovna pravičnost Neodvisnost sodnikov in sodišč 30 % 53 % 80 % 

Enostavnost postopkov 17 % 41 % 61 % 

Razumljivost sodniških odločitev 27 % 46 % 54 % 

Distributivna pravičnost Enakost obravnave 16 % 41 % 60 % 

Pravičnost odločitev sodišč 27 % 46 % 64 % 

Učinkovitost sodišč Trajanje postopkov 12 % 20 % 33 % 

Izvrševanje odločitev sodišč 23 % 43 % 71 % 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2013. 
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Zaupanje v sodstvo je v Sloveniji najnižje med vsemi 28 članicami Evropske unije (EU). 

Medtem ko v povprečju v EU več kot polovica državljanov zaupa sodstvu in v državah z 

največjim zaupanjem ta delež krepko presega tri četrtine (na Finskem 85 %), v Sloveniji 

sodstvu zaupa manj kot četrtina anketirancev (24 %). Delež ljudi, ki sodstvu ne zaupa, je v 

Sloveniji tudi največji v EU (73 %), saj so neopredeljeni zgolj 3 odstotki (slika 6). 

 

Slika 6: EU – Na splošno, koliko zaupate v sodni sistem? 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2013, 14. 

Na splošno so anketiranci zelo kritični do slovenskega sodnega sistema, saj največ 

anketirancev v celotni EU (70 %) meni, da je ta slabši od drugih sistemov, le 3 % menijo, da 

je boljši (slika 7). Podrobnejša analiza pokaže velike, če ne celo največje ocene razlik z 

drugimi sistemi v očeh anketirancev v Sloveniji tako za učinkovitost kot kakovost in 

neodvisnost (Generalni direktorat za informiranje 2013, 61). 
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Slika 7: EU – Kako bi ocenili razliko med sodnim sistemom v vaši državi in sodnimi 

sistemi v drugih državah? 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2013, 57. 

Slovenija pa ni najslabše ocenjena v celotni EU pri vseh naslovljenih tematikah, ki zadevajo 

sodstvo. V eni izmed opazovanih kategorij je celo prva v celotni EU, in sicer glede vprašanja 

informiranosti glede delovanja sodstva (slika 8). Anketiranci iz Slovenije tako menijo, da 

najbolje v celotni EU vedo, kaj je treba storiti, da pridejo na sodišče, drugi v celotni EU 

najbolje vedo, kakšne so možnosti brezplačne pravne pomoči in možnosti alternativnega 

reševanja sporov, četrti so po poznavanju stroškov sodnih postopkov in enajsti po 

informiranosti o tem, kako najti odvetnika (Generalni direktorat za informiranje 2013, 19–21). 

 

Slika 8: EU – Informiranost o sodnem sistemu 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2013, 24. 
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Slovenija prav tako ni na evropskem dnu med anketiranci glede vprašanja, ali lahko vsi 

državljani pred sodiščem ščitijo svoje pravice. S tem se v Sloveniji strinja kar 78 % 

anketirancev, povprečje EU je odstotek nižje (slika 9). 

 

Slika 9: EU – Vsi državljani lahko pred sodiščem ščitijo svoje pravice 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2013, 27. 

4.3 Rezultati raziskav – Slovenija 

Mednarodne organizacije kot enega od vidikov kakovosti sodstva štejejo tudi izvajanje 

raziskav glede poslovanja sodišč. Slovensko sodstvo se zaveda, da zgolj longitudinalne 

raziskave, ki se ponavljajo v določenih časovnih intervalih, omogočajo ugotavljanje 

uspešnosti različnih ukrepov in pristopov sodišč k izboljšanju svojega delovanja. Iz tega 

naslova je Vrhovno sodišče leta 2013 začelo s sistematičnim merjenjem zadovoljstva z 

delovanjem sodišč pri splošni javnosti, strokovni javnosti (odvetnikih, državnih 

pravobranilcih in državnih tožilcih), uporabnikih sodišč ter tudi pri samih zaposlenih na 

sodiščih (Vrabec idr. 2018). 

Kljub temu da se objektivno merljivi kazalniki delovanja slovenskega sodstva konstantno 

izboljšujejo in da se uvrstitev Slovenije v zadnjih letih v primerjavi z drugimi evropskimi 

državami praktično na vseh področjih popravlja, javnost tega premika ne zazna. Nasprotno, 

raziskave so celo pokazale, da javnost meni, da se med letoma 2013 in 2017 časi reševanja 

zadev niso skrajšali in število nerešenih zadev ni zmanjšalo (Fakulteta za uporabne družbene 

študije 2016). 

Rezultati tako slovenskih kot evropskih raziskav o zaupanju v sodstvo kažejo, da je slovenska 

javnost izjemno kritična do slovenskega sodstva in da mu ne zaupa. V raziskavi 

Eurobarometer med splošno javnostjo iz leta 2017 (slika 10) je Slovenija na 23. mestu glede 

dojemanja neodvisnosti sodišč in sodnikov; rezultat se je med letoma 2016 in 2017 nekoliko 
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izboljšal. Tako je Slovenija posebej izpostavljena kot država z največjim izboljšanjem (11 

odstotkov manj ljudi kot v raziskavi iz leta 2016 meni, da je neodvisnost slovenskih sodišč in 

sodnikov zelo slaba, in sedem odstotkov več kot leta 2016 jih meni, da je pretežno dobra) 

(Generalni direktorat za informiranje 2017). 

 

Slika 10: Dojeta neodvisnost sodišč in sodnikov med splošno javnostjo 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2017. 

V Sloveniji 51 odstotkov anketirancev iz splošne javnosti meni, da je neodvisnost sodnikov in 

sodišč slaba ali pretežno slaba, medtem ko je ta delež v celotni EU le 34 odstotkov. Po drugi 

strani je v Sloveniji mnenja, da je neodvisnost sodišč in sodnikov dobra ali zelo dobra, 35 

odstotkov anketirancev, v celotni EU je povprečje čez polovico, 55 odstotkov. Anketiranci, ki 

so odgovorili, da je neodvisnost slaba ali pretežno slaba, so bili posebej vprašani o razlogih za 

pomanjkanje neodvisnosti. Pri tem so bili možni trije odgovori, in sicer (Generalni direktorat 

za informiranje 2017): 

− status in položaj sodnikov ne zagotavljata v zadostni meri njihove neodvisnosti; 

− vmešavanje ali pritisk ekonomskih ali drugih specifičnih interesov; 

− vmešavanje ali pritisk vlade ali politikov. 

Pri splošni javnosti je Slovenija zelo visoko pri vseh treh (slika 11). Medtem ko je bila leta 

2016 pri razlogu vmešavanja ali pritiska vlade ali politikov celo prva v celotni EU, saj je kar 

86 odstotkov anketirancev menilo, da je to glavni razlog za slabo neodvisnost, v letu 2017 

Slovenija z enakim odstotkom ni več prva, saj to kot najpomembnejši razlog pomanjkanja 

neodvisnosti vidi več oseb v petih drugih državah. 
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Slika 11: Razlogi za dojeto pomanjkanje neodvisnosti med splošno javnostjo 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2017.  

Še slabše kot splošna javnost pa neodvisnost sodišč ocenjujejo predstavniki podjetij (slika 

12). Tako 53 odstotkov vprašanih predstavnikov slovenskih podjetij meni, da je neodvisnost 

slaba ali pretežno slaba (povprečje EU 37 odstotkov), da je dobra ali pretežno dobra, pa le 21 

odstotkov (povprečje EU 49 odstotkov). Sicer tudi sama Evropska komisija priznava, da je 

slovenski vzorec podjetij (43) za to raziskavo premajhen (Generalni direktorat za informiranje 

2017). 

 

Slika 12: Dojeta neodvisnost sodišč in sodnikov med podjetji 

Vir: Generalni direktorat za informiranje 2017. 

Raziskava na ravni vseh (prvostopenjskih) sodišč je bila prvič izvedena konec leta 2013 v 

sodelovanju s Centrom za raziskave javnega mnenja in Univerzo na Primorskem, Znanstveno-
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raziskovalno središče (ZRS UP). Ponovljena je bila konec leta 2015 v sodelovanju s Fakulteto 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici in konec leta 2017 v sodelovanju z Znanstveno-

raziskovalnim središčem v Kopru. 

Iz raziskav Vrhovnega sodišča (glej slike 13–16) izhaja, da so se ocene delovanja sodišč med 

letoma 2013 in 2015 dvignile, tako med uporabniki kot med strokovno javnostjo in 

zaposlenimi, medtem ko so se pri splošni javnosti znižale (Fakulteta za uporabne družbene 

študije 2016). 

Na tem mestu je smiselno opozoriti na znatne razlike v zaupanju in v oceni posameznih 

lastnosti delovanja sodišč in sodnikov med splošno javnostjo in uporabniki oziroma na razlike 

v oceni sodišča glede na izid postopka (Fakulteta za uporabne družbene študije 2016). 

 

Slika 13: Slovenija – delovanje sodišč (splošna javnost) 

Vir: Fakulteta za uporabne družbene študije 2016. 

Zaupanje v sodni sistem je tako med uporabniki višje kot med splošno javnostjo in se je med 

letoma 2013 in 2015 povečalo za pol točke s 5,1 na 5,6 (slika 14). Posebej velika pa je razlika 

med splošno javnostjo in uporabniki pri ocenjevanju sodnikov in postopka, torej vprašanj, 

povezanih s postopkovno pravičnostjo (slika 15). Medtem ko splošna javnost praktično vse 

lastnosti sodnikov ocenjuje negativno (slika 16), so uporabniki relativno zadovoljni tako z 

nepristranskostjo (8,1), neodvisnostjo (8,0), odnosom (8,1) in razumljivostjo jezika (8,5). Še 

najnižje je ocenjena možnost izraziti svoje mnenje med obravnavo (7,8). Za razliko od 

splošne javnosti je med letoma 2013 in 2015 opaziti rahel dvig zadovoljstva in ne padca ocen 

(Fakulteta za uporabne družbene študije 2016). 
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Slika 14: Slovenija – zaupanje v sodni sistem (uporabniki) 

Vir: Fakulteta za uporabne družbene študije 2016. 

 

 

Slika 15: Slovenija – lastnosti sodnikov in postopka (uporabniki) 

Vir: Fakulteta za uporabne družbene študije 2016. 



38 

 

Slika 16: Slovenija – lastnosti sodnikov (splošna javnost) 

Vir: Fakulteta za uporabne družbene študije 2016. 

Ob tem se seveda postavlja vprašanje, zakaj je podoba sodstva v javnosti tako slaba. Vsekakor 

je naloga sodstva poskrbeti, da dobri rezultati in dobre izkušnje uporabnikov ter strokovne 

javnosti dosežejo splošno javnost. Po drugi strani pa je mnenje Vrhovnega sodišča, da je 

naloga vseh državnih institucij poskrbeti, da se varuje neodvisnost in nepristranskost sodstva 

kot samostojne veje oblasti. Ne nazadnje je skladno z Evropsko konvencijo o varstvu 

človekovih pravic in svoboščin varovanje avtoritete sodstva lahko v posameznih primerih 

utemeljen razlog za omejitev svobode izražanja. 

Konec leta 2017 je Vrhovno sodišče ponovno izvedlo obsežno raziskavo o zadovoljstvu z 

delovanjem sodstva med različnimi javnostmi: splošna javnost, strokovna javnost (odvetniki, 

državni tožilci, državni pravobranilci), uporabniki sodišč ter sodniki in zaposleni na sodiščih. 

Odzivnost je bila glede na prvo izvedbo v letu 2013 in kasneje 2015 boljša, saj je bil pristop 

tudi nekoliko bolj dovršen. V izvedbo terenske raziskave med uporabniki sodišč so bili 

aktivno vključeni koordinatorji na posameznih sodiščih, ki so se predhodno udeležili 

izobraževanja glede izvedbe, pri vprašanjih za strokovno javnost pa so bili upoštevani 

predlogi sprememb vprašalnika in metodologije, ki so jih podali predstavniki strokovne 

javnosti (Odvetniška zbornica, Vrhovno državno tožilstvo, Državno pravobranilstvo). 

Rezultati izvedene raziskave so v določenih pogledih vzpodbudni, a sodstvo z njimi nikakor 

ne more biti zadovoljno. Zaupanje javnosti v sodstvo je namreč prenizko. Splošna javnost 

zaupanje v sodstvo ocenjuje še posebej nizko, a se je to zaupanje v zadnjih štirih letih 

vendarle izboljšalo. Po drugi strani uporabniki sodišč in strokovna javnost izražajo večje 

zaupanje v sodišča. Zadovoljstvo s sodniki med splošno javnostjo je sicer še vedno nizko, a je 
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najvišje od začetka raziskav leta 2013. Medtem ko so uporabniki sodnike ocenili relativno 

dobro ter višje kot pred štirimi in dvema letoma, pa je zadovoljstvo s sodniki med strokovno 

javnostjo nekoliko upadlo. Delež splošne javnosti, ki meni, da so postopki na sodiščih 

popolnoma pravični, je izredno narasel (s 44 % leta 2013 na 59 % leta 2017), skupno 

postopke kot pravične ocenjuje čez 70 odstotkov splošne javnosti. Več kot tri četrtine 

predstavnikov splošne javnosti meni, da je odnos sodnikov spoštljiv. Splošna javnost sicer 

najvišje ocenjuje strokovnost sodnikov, uporabniki razumljivost in odnos sodnikov, strokovna 

javnost pa njihovo neodvisnost in nepristranskost. Najnižje, a še vedno visoko, uporabniki 

ocenjujejo možnost, da med obravnavo izrazijo svoje mnenje. Strokovna javnost je najbolj 

kritična do dostopnosti sodnikov, med posameznimi skupinami strokovne javnosti pa so 

najmanj zadovoljni odvetniki (Vrabec idr. 2018). 

Ocene zadovoljstva uporabnikov z delovanjem sodišč so se v zadnjih štirih letih na splošno 

zvišale. Izboljšuje se zadovoljstvo s časovnimi vidiki reševanja zadev, s sodnim osebjem in 

jasnostjo pisanj sodišč, po drugi strani pa so uporabniki vedno bolj kritični do prostorskih 

pogojev in opremljenosti sodišč. Med predstavniki strokovne javnosti je v tokratni raziskavi 

zaznati nižje zadovoljstvo s praktično vsemi analiziranimi vidiki delovanja sodišč. Slabše ne 

ocenjujejo le dela sodnikov in sodnega osebja, temveč tudi sodni postopek in organizacijo 

dela ter spletne strani sodstva. Tudi pri dojemanju hitrosti sodišč pri reševanju zadev je 

najbolj kritična splošna javnost. Najmanj se vprašani strinjajo s trditvijo, da reševanje zadev 

poteka brez nepotrebnega odlašanja. Kljub jasnemu objektivnemu izboljševanju kazalnikov 

učinkovitosti sodstva v preteklih letih se ta ocena še naprej znižuje (Vrabec idr. 2018). 

Splošna javnost, uporabniki in strokovna javnost so kot predloge za izboljšanje delovanja 

sodstva predlagali predvsem pospešitev postopkov oziroma reševanja zadev, reorganizacijo 

dela in informatizacijo poslovanja, sprejem učinkovitejše zakonodaje, boljšo opremljenost ter 

spremembe, ki se nanašajo na delo in položaj sodnika (strokovna izobraževanja, večja 

neodvisnost in nepristranskost ter večja odgovornost) (Vrabec idr. 2018). 

Zadovoljstvo zaposlenih na sodiščih je relativno visoko, prav tako ponos na delo. Zaposleni 

imajo občutek, da si prizadevajo za doseganje ciljev, da poznajo vrednote sodišč ter zaupajo v 

svoje znanje. Dobro so bili ocenjeni razumljivost, pravočasnost ter pretok informacij. Visoke 

povprečne ocene so dobile tudi delovne razmere na sodišču, prenos znanja, možnosti 

izobraževanja ter medsebojni odnosi in odnosi z nadrejenimi. Nižje so bile ocenjene možnosti 

za napredovanje, enakomernost razporeditev delovnih nalog ter vključenost v definiranje 

ciljev (Vrabec idr. 2018). 

Kljub pomembnim premikom na bolje je še veliko prostora za izboljšave pri poteku 

postopkov, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Tem 

ciljem se slovensko sodstvo poskuša približati tudi z vsakoletnim določanjem prioritetnih 

nalog, kakor tudi z ustreznim vključevanjem v zakonodajne postopke ali celo dajanjem pobud 
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za zakonske spremembe. Pregled prioritet v zadnjih letih, podatki o poslovanju sodišč ter tudi 

rezultati zadnje raziskave kažejo, da je naše sodstvo na pravi poti (Vrabec idr. 2018). 

Vrhovno sodišče RS ima namen tudi v prihodnje izvajati take raziskave; tako bodo lahko 

sproti ugotavljali zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč in na osnovi pridobljenih 

informacij sprejemali ukrepe za izboljšanje stanja v sodstvu. Svoje delovanje lahko 

izboljšujejo predvsem s strokovnim in predanim delom. S takim pristopom želijo doseči večje 

zadovoljstvo različnih deležnikov s sodstvom, kar bo pomembno prispevalo k trajnemu 

dvigovanju ugleda sodstva v javnosti (Vrabec idr. 2018). 
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5 SKLEP IZ TEORETIČNIH UGOTOVITEV 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo na osnovi sistematičnega pregleda domače in tuje 

literature ugotavljali stopnjo kakovosti in učinkovitosti sodnega sistema skozi različne 

dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo obiskovalcev s poslovanjem sodišč. 

Slovensko sodstvo se z doseganjem kakovosti in učinkovitosti ukvarja že vrsto let in z 

različnimi projekti poizkuša doseči zadovoljivo raven poslovanja sodišč. Poleg neodvisnosti, 

nepristranskosti in poštenosti mora slovensko sodstvo zagotavljati tudi kakovosten, učinkovit 

in pravočasen postopek. Treba je določiti prioritete upravljanja s sodnimi postopki in ukrepe 

za njihovo izvajanje. Družba naj bi se zavedala, da sodišča zadeve rešujejo hitreje, da postaja 

pravna praksa stabilnejša in s tem predvidljivejša, kar pomembno prispeva k pravni varnosti. 

Edino tako lahko slovensko sodstvo strateško izboljšuje kakovost, ki je eden vodilnih 

predpogojev za učinkovito delovanje sistema. 

Vendar ocena slovenske javnosti o delovanju sodišč ni vzpodbudna. Rezultati zadnjih 

raziskav kažejo, da je izjemno kritična do slovenskega sodstva in da mu ne zaupa. V 

primerjavi z Evropsko unijo je stopnja zaupanja pri nas najnižja. Prebivalci očitajo, da država 

ne ravna v skladu z zakoni, sodstvo ni neodvisno in ne nepristransko, postopki so dolgotrajni, 

neučinkoviti in nerazumljivi. Največji pomen za zaupanje v sodstvo pripisujejo pravičnosti 

odločitev sodnih postopkov. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se objektivno merljivi kazalniki 

delovanja slovenskega sodstva že dalj časa izboljšujejo in da se uvrstitev Slovenije v zadnjih 

letih (v primerjavi z drugimi evropskimi državami) na vseh področjih poslovanja popravlja, 

javnost pa tega ne zazna. 

Posamezni koncepti, vgrajeni v pravno, organizacijsko in poslovno okolje sodišč temeljijo na 

domačih izkušnjah ter tudi dobrih tujih praksah in na prenosu organizacijskih in tehnoloških 

znanj in izkušenj. Sodstvo je usmerjeno v izboljševanje kakovosti poslovanja in v podporo 

izvajanja prednostnih nalog na področju sodne uprave, izboljšanje usposobljenosti zaposlenih 

na sodiščih, uvajanje elektronskega poslovanja in prenovo poslovnih procesov, ki vodijo k 

izboljšanju učinkovitosti slovenskih sodišč in celotnega pravosodja. Ti se nanašajo predvsem 

na področja kakovostnega in učinkovitega vodenja sodnih postopkov z vidika strank in drugih 

udeležencev. 

Menimo, da so temeljni dolgoročni cilji slovenskega sodstva čim večja pravna varnost 

(zanesljivost in predvidljivost, ki temeljita na zakonitosti in nepristranskosti) in zagotovitev 

pravice do sojenja v razumnemu roku, vzpostavitev večjega zaupanja v pravosodni sistem in 

končno širitev dostopa do pravnega (sodnega) varstva. Srednjeročni cilj je povečanje 

učinkovitosti sodstva z reorganizacijo v smislu centralizacije sodišč ter kratkoročni cilj 

vzpostavitev večjega zaupanja v pravosodni sistem s povečanjem odprtosti in transparentnosti 

poslovanja ter večjo usmeritvijo k uporabniku sodnih storitev. 
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Vizija delovanja slovenskega sodstva je naslednja (Vrabec idr. 2018): 

Zagotavljanje poštenega, predvidljivega, pravočasnega in stroškovno učinkovitega postopka, 

kakovostne storitve in enakega dostopa za vse stranke v postopku, krepitev odnosov z laično in 

strokovno javnostjo ter drugima dvema vejama oblasti ob upoštevanju neodvisnosti in 

nepristranskosti, organizacija poslovnega procesa, ki v čim večji meri razbremenjuje sodnika ne 

sodniških in rutinskih opravil, vzpodbujanje vsakega posameznika, zaposlenega na sodišču, k 

sodelovanju, usposabljanju in uporabi informacijskih tehnologij, občutek skupne pripadnosti, 

spoštovanja in zaupanja laične in strokovne javnosti ter vzpodbujanje mirnega reševanja sporov 

so temeljna vodila slovenskega sodstva, pri katerih vztraja in si neprestano prizadeva za njihovo 

izboljšanje. 
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6 KAKOVOST IN UČINKOVITOST DELOVANJA IZBRANEGA SODIŠČA 

V empiričnem delu magistrske naloge predstavljamo kvantitativno raziskavo o zadovoljstvu 

obiskovalcev z delovanjem Okrožnega sodišča v Kopru. Raziskava je bila zasnovana kot 

kvantitativno paradigmatsko usmerjena metodologija zbiranja in analize podatkov. Namen 

raziskave je ugotoviti, ali stroka zagotavlja pošten, ažuren, koncentriran in časovno ter 

stroškovno predvidljiv potek sojenja, z dosledno izrabo mehanizmov postopkovne 

pravičnosti. Kar pomeni slovenski sodni sistem približati strankam na sodiščih in splošni 

javnosti, da se bodo ljudje počutili slišani, spoštovani, obravnavani nevtralno in jim bo sistem 

vzbujal zaupanje, kar bo posledično vplivalo tudi na dvig splošnega zaupanja v slovensko 

sodstvo.  

Raziskava je bila sestavljena iz naslednjih elementov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2007): opredelitev problema in teoretičnih izhodišč, določitev namena in ciljev, določitev 

vzorca, opredelitev predpostavk in omejitev, sestava anketnega vprašalnika, izvedba 

anketiranja in zbiranje podatkov. Zbrani podatki so bili obdelani s statističnim programom 

IBM SPSS 21, nato pa smo jih interpretirali, podali predloge za izboljšanje kakovosti in 

učinkovitosti izbrane stroke, povzeli celotno raziskavo ter opredelili prispevek k stroki in 

podali predloge za nadaljnje raziskovanje. 

6.1 Potek raziskave 

Kvantitativno raziskavo smo izvajali na izbranem sodišču. Izziv je predstavljalo dejstvo, da 

do sedaj še ni bila opravljena raziskava samo za specifično sodišče in regijo, zato nismo mogli 

primerjati rezultate. Tovrstne raziskave so bile narejene na nivoju celotne države in so 

zajemale vso javnost (tako strokovno, kot laično in zaposlene). Raziskati smo želeli kateri 

dejavniki kakovosti in učinkovitosti sodnih storitev vplivajo na zadovoljstvo obiskovalcev 

izbranega sodišča. 

Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika (v prilogi 1), ki smo ga povzeli po 

raziskavi Vrhovnega sodišča RS o zadovoljstvu javnosti z delovanjem sodišč v RS v letu 

2015 (Fakulteta za uporabne družbene študije 2016). Po mnenju nekaterih avtorjev je 

vprašalnik tipičen in zelo pogost pripomoček v kvantitativnih raziskavah, s katerim pridemo 

do relativno zanesljivih podatkov (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007; Flere 2000). 

Anketni vprašalnik je bil, kot smo že omenili v poglavju 1.4, sestavljen iz dveh delov. V 

prvem delu smo skozi deset-stopenjsko Likertovo lestvico (od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh 

se ne strinjam« in 10 pomeni »popolnoma se strinjam«) zbirali podatke o zadovoljstvu 

priložnostnih obiskovalcev na osnovi različnih dejavnikov in trditev. Drugi del ankete je 

demografske narave z opisnimi odgovori. Zbiranje podatkov je potekalo neposredno na 

Okrožnem sodišču v Kopru. 
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V rezultatih naloge smo vključili naslednje elemente: 

− opisne/deskriptivne statistike za vsa vprašanja (N in %, za vprašanja na Likertovi lestvici 

pa tudi povprečja, standardni odklon, minimum/maksimum, koeficienta sploščenosti in 

asimetrije); 

− Cronbachov alfa test zanesljivosti – test notranje konsistentnosti sklopa trditev z enako 

mersko (Likertovo) lestvico; drugače povedano, Cronbachov alfa test, ki meri povezanost 

vseh trditev v sklopu – kako dobro/zanesljivo vsaka posamezna trditev meri isti latentni 

konstrukt (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007); 

− preverjanje hipoteze s pomočjo faktorske analize in multiple regresijske analize. 

Anketiranci so odgovarjali na anketni vprašalnik s 14 vprašanji, od katerih je bilo prvih devet 

vprašanj tematskih in pet vprašanj demografskih. V nadaljevanju so podane opisne statistike 

za vsakega izmed vprašanj. Anketiranje je potekalo v maju in juniju 2017. V tem času smo 

zbrali 100 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. V nadaljevanju bodo vsi rezultati prikazani z 

dejanskimi vrednostmi (npr. 80), kar hkrati predstavlja 80 % vzorca. 

6.2 Zbiranje in analiza anketnih podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketiranja naključnih obiskovalcev sodišča, potem 

ko so zaključili svoj opravek. Natančneje, vzorec so predstavljali priložnostni obiskovalci 

Okrožnega sodišča v Kopru, ki so bili v izbranem obdobju na sodišču. Glede na to, da v stavbi 

sodišča deluje tudi Višje in Delovno sodišče v Kopru, smo se osredotočili zgolj na 

obiskovalce izbranega sodišča. 

Za analizo so uporabljene naslednje metode: z opisnimi statistikami, kot so povprečja, 

standardni odkloni, mere sploščenosti in asimetrije, smo opisali celoten zbrani vzorec. 

Demografske podatke in podatke, zbrane na ordinalno merjenih lestvicah, smo analizirali s 

Pearsonovim hi-kvadrat testom. Hipoteze smo preverili s pomočjo analize matričnih vprašanj, 

ki so analizirana s testom regresije. Ustrezna kakovost podatkov je izmerjena s testom 

zanesljivosti Cronbach alfa; na njeni podlagi smo lahko izvedli faktorsko analizo na matričnih 

sklopih podatkov in na osnovi teh poimenovali faktorje (kot npr. »strokovnost osebja«). 

Izvedena je tudi multipla regresijska analiza, pri čemer smo izmerili vpliv pridobljenih 

faktorjev na odvisno spremenljivko (Košmelj 2003). 

Raziskavo smo zaključili z ugotovitvami in priporočili za izboljšanje kakovosti sodnih 

storitev z vidika zadovoljstva obiskovalcev in podali predloge k razvoju stroke. 

6.3 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo udeleženih 56 moških in 43 žensk (ena oseba ni podala te informacije). 

Anketiranci so bili stari med 17 in 73 let, z večino starih med 45 in 54. Skoraj polovica (N = 



45 

46) jih prihaja iz mesta, medtem ko po četrtini prihajata iz manjšega mesta (N = 25) ali vasi 

(N = 23). Največ anketirancev ima dokončano srednjo šolo (N = 40) oz. višjo/visoko šolo ali 

fakulteto (N = 38). V spodnjih preglednicah so predstavljeni demografski podatki za naš 

vzorec. 

Preglednica 4 in slika 17 prikazujeta razmerje anketirancev po spolu, pri čemer je bilo med 

anketiranimi več moških (57 %) kot žensk (43 %). 

Preglednica 4: Spol anketirancev 

Spol N 

Moški 56 

Ženski 43 

 

Slika 17: Razmerje med spoloma 

Najstarejši anketiranec je bil star 73 let, najmlajši pa 17 let. Kot vidimo, je razlika med 

najmlajšim in najstarejšim anketirancem 56 let (preglednica 5 in slika 18). 
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Preglednica 5: Starost anketirancev 

Starost N 

20 ali manj 3 

20–24 3 

25–34 20 

35–44 22 

45–54 29 

55–64 14 

65 ali več 9 

 

Slika 18: Starostne skupine anketirancev 

Večina anketirancev ima srednjo izobrazbo (40 %), sledijo tisti z višjo, visoko šolo ali 

fakulteto (38 %). Samo dva odstotka anketirancev imata osnovno šolo ali manj (preglednica 6 

in slika 19). 

Preglednica 6: Izobrazba anketirancev 

Izobrazba N 

Osnovna šola ali manj 2 

Poklicna šola 13 

Srednja šola 40 

Višja šola, visoka šola ali fakulteta 38 

Znanstveni magisterij ali doktorat 7 



47 

 

Slika 19: Izobrazbena struktura anketirancev 

Največ anketirancev je iz mesta oziroma manjšega kraja, najmanj pa iz vasi ali manjšega 

zaselka (preglednica 7 in slika 20). 

Preglednica 7: Velikost kraja bivanja anketirancev 

Kraj N 

Mesto 46 

Manjši kraj 25 

Manjša vas, zaselek 6 

Vas 23 

 

Slika 20: Velikosti kraja bivanja anketirancev 
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6.4 Ugotavljanje ustreznosti podatkov 

Pred začetkom preverjanja hipotez smo testirali ustreznost podatkov, s katerimi smo merili 

kazalnike kakovosti, učinkovitosti in zadovoljstva. 

Prvi del vprašalnika so sestavljala tematska vprašanja. Od teh je bilo šest vprašanj matrične 

oblike – uporabili smo sklope trditev, s katerimi smo izmerili različne vidike posameznega 

konstrukta (npr. zadovoljstvo s prostorskimi pogoji, s sodniki). Za ta, sestavljena, vprašanja v 

nadaljevanju poleg opisnih spremenljivk predstavljamo tudi rezultate za Cronbachov test 

zanesljivosti. Cronbach alfa preverja zanesljivost konstrukta (v našem primeru sklopa 

vprašanj); njegove vrednosti se lahko gibljejo med 0 in 1, pri čemer višja vrednost predstavlja 

večjo zanesljivost sklopa. V družboslovju se za dobro zanesljivost smatra vrednosti med 0,70 

< α < 0,90, kot odlično pa vrednosti, enake ali višje od 0,90. Grafični prikaz razporeditve vseh 

odgovorov za vsako trditev podajamo v prilogi 2 (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). 

6.4.1 Povprečno zadovoljstvo 

Anketiranci so najprej ocenili splošno zadovoljstvo z obiskom na sodišču z odgovorom na 

vprašanje: »Na splošno, kako zadovoljni ste z vašim današnjim obiskom na sodišču?« 

(preglednica 8). 

Vprašanje o ovrednotenju svojega obiska na sodišču so anketiranci ocenili s povprečjem 7,95 

(SD = 2,80), kar je relativno visoka ocena zadovoljstva. To vprašanje je bilo postavljeno kot 

prvo v vprašalniku, s čimer smo se poskušali izogniti vplivu preostalih, podrobnejših vprašanj 

o delovanju sodišča, postavljenih po tem vprašanju, ki bi lahko negativno (ali pozitivno) 

vplivali na zaznavanje lastnega zadovoljstva pri anketirancih. 

Preglednica 8: Povprečno zadovoljstvo obiskovalcev 

 M SD Asim. Splošč. Min. Maks. 

Na splošno, kako zadovoljni ste z vašim 

današnjim obiskom na sodišču? 

7,95 2,80 −1,52 1,53 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum. 

V naslednjih šestih sklopih so bili anketiranci povprašani po njihovem zadovoljstvu z: 

− različnimi dejavniki delovanja sodišča (dva sklopa); 

− sodniki; 

− sodnim osebjem; 

− dostopom do sodišča in 

− časovnimi vidiki poslovanja sodišča. 
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Za vsakega izmed sklopov podajamo opisne statistike, vključno s Cronbachovim testom 

zanesljivosti. Vsi sklopi trditev v anketi so se na podlagi Cronbachovega testa zanesljivosti 

izkazali za dobre ali odlične in jih zato lahko uporabimo pri odgovarjanju na naše hipoteze.  

6.4.2 Ocena pomembnosti dejavnikov za zaupanje sodišču 

Anketiranci so ocenjevali pomembnost ključnih dejavnikov za zaupanje sodišču (preglednica 

9 in slika 21). 

Najvišje ocenjena trditev v tem sklopu je bila Spoštljivo ravnanje z ljudmi. Anketiranci so jo 

ocenili s povprečno oceno 8,95 in z najmanjšim standardnim odklonom (SD = 2,08), kar 

pomeni, da so ocene najmanj nihale. Ta trditev je bila tudi edina, pri kateri nihče od 

anketirancev ni izbral vrednosti 0. 

Preglednica 9: Ocena pomembnosti dejavnikov za zaupanje sodišču 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

Pravičnost odločitev sodišča 8,32 3,01 −1,81 2,04 0 10 

0,898 

Zmožnost sodišča reševati probleme 8,29 2,73 −1,74 2,20 0 10 

Spoštljivo ravnanje z ljudmi 8,95 2,08 −2,39 5,25 1 10 

Stroški sodnih postopkov 7,20 3,20 −1,06 −0,06 0 10 

Pravočasnost odločitev 8,23 2,98 −1,76 1,98 0 10 

Razumljivost obrazložitve odločitev 8,80 2,32 −2,24 4,47 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 21: Dejavniki zaupanja 
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6.4.3 Trditve o sodišču 

Anketiranci so izražali strinjanje z nekaterimi standardnimi trditvami o sodišču (preglednica 

10 in slika 22). 

S trditvami o sodišču so se anketiranci strinjali v precej manjši meri v primerjavi z dejavniki 

zaupanja (povprečje je med 5,25 in 5,91), z relativno velikim nihanjem v vrednosti 

(standardni odklon je med 3,17 in 3,44). 

Preglednica 10: Trditve o sodišču 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

Delovanje sodišča je dovolj jasno. 5,81 3,23 −0,21 −1,15 0 10 

0,904 

Sodni postopki (brez upoštevanja 

odvetniških tarif) so razumni. 

5,91 3,17 −0,27 −0,92 0 10 

Sodišče zadeve rešuje brez 

nepotrebnega odlašanja. 

5,28 3,44 −0,02 −1,33 0 10 

Sodišče uživa ugled v javnosti. 5,25 3,40 −0,07 −1,17 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 22: Trditve o sodišču 

6.4.4 Trditve o sodnikih 

Anketiranci so izražali strinjanje s trditvami o nekaterih ključnih značilnostih sodnikov, ki naj 

bi vplivale na zadovoljstvo strank (preglednica 11 in slika 23). 

Najbolje ocenjena lastnost sodnikov je bila njihova strokovnost – z oceno 7,25 je bila precej 

višja od preostalih z vrednostmi med 6,01 in 6,61. Anketiranci so najslabše ocenili dostopnost 

sodnikov. 
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Preglednica 11: Ocena trditev o sodnikih 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

Pošteni 6,41 3,31 −0,59 −0,90 0 10 

0,827 

Nepristranski 6,27 3,24 −0,58 −0,80 0 10 

Strokovni 7,25 2,91 −1,01 0,05 0 10 

Neodvisni 6,20 3,32 −0,48 −1,02 0 10 

Razumevajoči do ljudi 6,33 3,28 −0,55 −1,03 0 10 

Razumljivi 6,61 3,13 −0,68 −0,74 0 10 

Dostopni 6,01 3,51 −0,36 −1,23 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 23: Trditve o sodnikih 

6.4.5 Trditve o sodnem osebju 

Anketiranci so izražali strinjanje s trditvami o sodnem osebju in njihovem odnosu do strank 

(preglednica 12 in slika 24). 

Anketiranci so ocenili sodno osebje precej višje (za približno dve vrednosti povprečja) kot 

sodnike – s povprečno oceno 7,90, pri čemer je bila najvišje ocenjena korektnost sodnega 

osebja (PV = 7,98), najnižje pa jasnost predpisanih obrazcev (PV = 7,83). 
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Preglednica 12: Ocena trditev o sodnem osebju 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

Odnos sodnega osebja do moje zadeve 

je korekten. 

7,98 2,98 −1,57 1,49 0 10 

0,919 Sodno osebje je strokovno. 7,91 2,70 −1,38 1,19 0 10 

Pozivi sodišča so jasni in pravočasni. 7,89 2,57 −1,20 0,69 0 10 

Predpisani obrazci so jasni. 7,83 2,68 −1,28 0,91 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 24: Trditve o sodnem osebju 

6.4.6 Dostop do sodišča in prostorski pogoji 

V tem delu so anketiranci izražali strinjanje s trditvami o dostopu do sodišča in prostorskih 

pogojih na sodišču, ki vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov sodne stavbe (preglednica 13 in 

slika 25). 

Anketiranci so v tem sklopu pozitivneje ocenili varnost: odnos varnostnikov in splošni 

občutek varnosti sta dobila povprečni oceni 8,85 in 8,42. Nekoliko nižje so bile ocene 

preostalih trditev o prostorskih pogojih. V naslednjem delu pa bodo ocenjevali poslovanje 

sodišča. 
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Preglednica 13: Ocena trditev o prostorskih pogojih na sodišču 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

 Dostop do sodišča je enostaven. 7,70 2,84 −1,35 1,05 0 10 

0,860 

 Oznake znotraj sodišča so razumljive. 7,87 2,77 −1,30 0,62 0 10 

 Odnos varnostnikov je korekten in 

strokoven. 

8,85 2,11 −2,35 5,46 0 10 

 Sodišče je dobro opremljeno (mize in 

stoli za stranke, dostop do 

računalnika, WC-ji, kavomati). 

7,70 2,79 −1,18 0,51 0 10 

 Na sodišču se počutim varno. 8,42 2,57 −1,80 2,39 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 25: Dostop do sodišča in prostorski pogoji 

6.4.7 Časovni vidik poslovanja sodišča 

Anketiranci so izražali strinjanje s trditvami o časovnih vidikih poslovanja sodišča, ki so 

pomembni za zadovoljstvo in obnašanje strank na sodišču (preglednica 14 in slika 26). 

Anketiranci so najbolje ocenili točnost obravnav (PV = 7,77) in najnižje sprejemljivost časa 

od vložitve zadeve do obravnave (PV = 6,57). Zanimalo nas je tudi, kakšno mnenje imajo 

stranke o delovanju sodišč v prihodnosti. 
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Preglednica 14: Ocena trditev o časovnem vidiku poslovanja sodišča 

Trditev M SD Asim. Splošč. Min. Maks.  

Čas uradnih ur ustreza. 7,68 2,88 −1,22 0,50 0 10 

0,915 

Čas od vložitve moje zadeve do 

obravnave je sprejemljiv. 

6,57 3,33 −0,52 −1,02 0 10 

Čas od prejema vabila do obravnave je 

sprejemljiv. 

7,42 2,98 −1,06 0,09 0 10 

Termini obravnav so razumni. 7,62 2,68 −1,16 0,64 0 10 

Obravnave so točne. 7,77 2,65 −1,29 1,08 0 10 

Moja zadeva se rešuje brez 

nepotrebnega odlašanja. 

6,84 3,53 −0,75 −0,85 0 10 

Opomba: M = aritmetična sredina, SD = standardni odklon, asim. = asimetričnost, splošč. = 

sploščenost, min. = minimum, maks. = maksimum,  = test zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

 

Slika 26: Časovni vidik poslovanja sodišča 

6.4.8 Pričakovanja o delovanju sodišč 

Glede na to, da so ljudje danes zelo osveščeni in se povezujejo prek družabnih omrežij, nas je 

zanimalo, kakšno mnenje imajo o delovanju sodišč v prihodnje. Anketiranci so odgovarjali na 

vprašanje: Ali pričakujete, da se bo delovanje sodišč v Sloveniji v prihodnjih petih letih 

izboljšalo, ostalo enako ali poslabšalo? 

O delovanju sodišča v prihodnje imajo anketiranci pozitivno mnenje, saj večina (N= 37) meni, 

da se bo delovanje v naslednjih petih letih izboljšalo (preglednica 15 in slika 27). 



55 

Preglednica 15: Kaj pričakujete, da bo z delovanjem sodišč v Sloveniji v prihodnjih 

petih letih? 

Odgovor N  

Poslabšalo se bo. 17 

Ostalo bo enako. 28 

Izboljšalo se bo. 37 

Ne vem. 18 

Skupaj 100 

 

Slika 27: Delovanje sodišč v prihodnje 

6.4.9 Število opravkov na sodišču 

Za lažjo oceno o vplivu števila opravkov na sodišču na odgovore, nas je zanimalo, koliko 

opravkov je imel anketiranec na sodišču (preglednica 16 in slika 28). 

Večina anketirancev je imela na sodišču doslej le en opravek (N = 24) ali nekaj teh na enem 

(N = 22) ali več oddelkih (N = 25). 

Anketirance smo prekategorizirali v tri ožje skupine: v tiste, ki na sodišču še niso imeli 

opravkov ali le enega (N = 35), v tiste, ki so imeli nekaj opravkov (N = 47), ter v tiste, ki 

imajo na sodišču opravke pogosto (N = 18). Zanimalo nas je, ali izkušenost s sodnim 

sistemom vpliva na stopnjo zadovoljstva s sodiščem, kar se je izkazalo za pravilno. 



56 

Preglednica 16: Koliko opravkov ste imeli do sedaj na sodišču? 

Odgovor N 

Opravkov doslej še nisem imel/a. 11 

Doslej le enkrat. 24 

Nekajkrat, na enem oddelku. 22 

Nekajkrat, na več oddelkih. 25 

Pogosto na enem oddelku. 3 

Pogosto na več oddelkih. 15 

Skupaj 100 

 

Slika 28: Opravki na sodišču 

6.4.10 Vpliv izkušenosti anketirancev s sodnim sistemom na stopnjo zadovoljstva s 

sodiščem 

Odgovore skupin na trditve smo primerjali s Kruskall-Wallisovim testom. To je ne 

parametrični statistični test, alternativen ANOVI za primere, ko vzorec ne izpolnjuje 

predpostavk, zahtevanih za ANOVO (v našem primeru se odgovori ne razporejajo normalno) 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007; Flere 2000). Kruskall-Wallisov test namesto 

povprečij primerja povprečni rang. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se stopnja zadovoljstva z 

različnimi dejavniki sodišča razlikuje glede na stopnjo izkušenosti s sodiščem.  

V prilogi 8 so razvidni povprečni rangi odgovorov za vsako izmed trditev za vse tri skupine. 

Preglednica 17 prikazuje rezultate Kruskall-Wallisovega testa. Razvidno je, da se mnenja 

skupin statistično značilno razlikujejo na področju zaupanja sodišču (sklop 2), izrazito se 

razlikujejo za kakovost in učinkovitost delovanja sodišča (sklop 3, vse trditve so statistično 

značilne, p < 0,05) ter za sklop 7, časovni vidik poslovanja sodišča. V primeru vseh 

izmerjenih trditev je ocena anketirancev z manj izkušnjami bolj pozitivna kot mnenje tistih, ki 

imajo na sodišču opravke pogosto. 
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Preglednica 17: Rezultati Kruskall-Wallisovega testa 

Trditve Hi-kvadrat df Asimp. sig. 

2a. Pravičnost odločitev sodišča 7,659 2 ,022 

2b. Zmožnost sodišča reševati probleme 5,513 2 ,064 

2c. Spoštljivo ravnanje z ljudmi 6,676 2 ,036 

2d. Stroški sodnih postopkov 13,085 2 ,001 

2e. Pravočasnost odločitev 1,948 2 ,377 

2f. Razumljivost obrazložitve odločitev 3,164 2 ,206 

3a. Sodišče uživa ugled v javnosti. 9,351 2 ,009 

3b. Delovanje sodišča je dovolj jasno. 9,761 2 ,008 

3c. Sodni postopki (brez upoštevanja odvetniških tarif) so razumni. 12,298 2 ,002 

3d. Sodišče zadeve rešujejo brez nepotrebnega odlašanja. 15,281 2 ,000 

4a. Pošteni 4,222 2 ,121 

4b. Nepristranski 3,871 2 ,144 

4c. Strokovni 4,985 2 ,083 

4d. Neodvisni 4,148 2 ,126 

4e. Razumevajoči do ljudi 2,820 2 ,244 

4f. Razumljivi 4,474 2 ,107 

4g. Dostopni 1,860 2 ,395 

5a. Odnos sodnega osebja do moje zadeve je korekten. 7,560 2 ,023 

5b. Sodno osebje je strokovno. 7,797 2 ,020 

5c. Pozivi sodišča so jasni in pravočasni. 2,015 2 ,365 

5d. Predpisani obrazci so jasni. 5,388 2 ,068 

6a. Dostop do sodišča je enostaven. 0,746 2 ,689 

6b. Oznake znotraj sodišča so razumljive. 1,602 2 ,449 

6c. Odnos varnostnikov je korekten in strokoven. 0,917 2 ,632 

6d. Sodišče je dobro opremljeno (mize in stoli za stranke, dostop do 

računalnika, WC-ji, avtomati za kavo). 

2,293 2 ,318 

6e. Na sodišču se počutim varno. 1,875 2 ,392 

7a. Čas uradni ur ustreza. 5,036 2 ,081 

7b. Čas od vložitve moje zadeve do obravnave je sprejemljiv. 12,369 2 ,002 

7c. Čas od prejema vabila do obravnave je sprejemljiv. 8,571 2 ,014 

7d. Termini obravnav so razumni. 9,482  2 ,009 

7e. Obravnave so točne. 3,397 2 ,183 

7f. Moja zadeva se rešuje brez nepotrebnega odlašanja. 8,722 2 ,013 

Opomba: grouping variable: Izkušenost anketirancev; df = prostostne stopnje. 

Drugo zanimivo opažanje je, da imajo anketiranci, ki so sodišče obiskali nekajkrat, najslabše 

mnenje glede delovanja sodišč v prihodnjih petih letih. V primerjavi s preostalima dvema 

skupinama skoraj tretjina (31 %) meni, da se bo stanje poslabšalo. Nasprotno pri preostalih 
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skupinah približno polovica (54 % enkratnih obiskovalcev, 47 % pogostih obiskovalcev) 

meni, da se bo stanje izboljšalo (slika 29). 

 

Slika 29: Izkušnje anketirancev in pričakovanja glede stanja sodišč 

Nazadnje smo testirali tudi morebitni vpliv spola in starosti na vse predstavljene 

spremenljivke. To smo naredili s pomočjo t-testa za neodvisna vzorca (primerjava med 

moškimi in ženskami), ter s pomočjo testa Kruskall-Wallis za analizo varianc med različnimi 

starostnimi skupinami. Izkazalo se je, da ni statistično značilnih razlik med moškimi in 

ženskami ter med anketiranci različnih starostnih skupin, ko gre za zadovoljstvo z delovanjem 

sodišča. 

Na koncu so anketiranci imeli možnost napisati svoje predloge ali mnenja glede izboljšanja 

delovanja sodišča, ki smo jih strnili v smiselne sklope. 

6.4.11 Predlogi za izboljšanje delovanja sodišča 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj odgovorov na odprto vprašanje: »Kaj bi spremenili za 

izboljšanje delovanja sodišča?« Vprašani so pogosto izrazili več mnenj, ki so bila potem 

razdeljena v več kategorij. Primeri mnenj: 

Hitrost, neodvisnost in nepristranskost: 

− »Bolj hitre razprave.« 

− »Bolj hitro reševanje zadev, poštenost sodnikov, več razumevanja osebja.« 

− »Če se povabi priča, naj bo zaslišana ob predvidenem času.« 

− »Da bi se družinske zadeve poskušalo urediti v čim krajšem času, npr. Dodelitev otrok v 

varstvo.« 

− »Hitrejše in strožje delovanje med sojenjem.« 

− »Hitrejše reševanje zadev.« 

− »Hitrost lažjih postopkov.« 
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− »Nepristranskost do vseh ljudi.« 

− »Nepristranskost sodnikov, hitrejše obravnave.« 

Hitrost in cenejši postopki: 

− »Hitrejša obravnava, cenejše takse.« 

− »Poenostaviti postopke.« 

Pravičnost in poštenost: 

− »Da bi bili bolj ogledni, pošteni do sojenja tajkunov.« 

− »Da je dostop do odvetnikov enakopraven in da so plačani po uspešnosti.« 

− »Da se upošteva tudi pravica, ne pa samo zakon.« 

− »Hitrejše reševanje brez zavlačevanja, pravičnejše sojenje.« 

− »Kontrola nad odmevnimi primeri Janša, Bavčar …« 

− »Poštene sodnike in sodnice, brez korupcije in naj sodijo v imenu ljudstva, ker to je čista 

laž.« 

− »Poštenost – nepristranskost, kar pri tem sodišču ni.« 

− »Poštenost sodnic in sodnikov.« 

− »Veliko stvari bi morali izboljšati, pravično sojenje.« 

Učinkovitost in hitrost: 

− »Da se postopki ne bi vlekli tako dolgo.« 

− »Hitrejša izdelava dokumentacije.« 

Sprememba zakonodaje in pravilnikov: 

− »Nadzor nad sodniki, evidentiranje delovnega časa za sodnike, izobraževanje sodnikov.« 

− »Spoštljivo obnašanje sodnikov, ukinitev trajnih mandatov za sodnike, izboljšat plače 

javni upravi.« 

− »Spremenil bi zakon o kazenskem postopku, tudi kazenski zakonik, postopek in vrstni 

red odprave posameznih zadev.« 

− »Spremenil pravila o krajevni pristojnosti tako, da sodišča ne bi reševala več zadev, kjer 

stranka ni prijavljena.« 

− »Uvedel bi dostopnost sodnikov za odvetnike, zaradi rešitve določenih operativnih 

vprašanj v postopkih.« 

− »Zapornikom povratnikom, bi sodišče moralo dodeliti družbeno koristno delo.« 

− »Vsem sodnikom bi dodelil nek nadzor iz evropskega sodišča, bi kontroliral če prihaja do 

nepravilnosti.« 

Kadrovske spremembe: 

− »Zaposlitev dodatnega kadra za hitrejše delovanje.« 

− »Odprava nepotizma.« 

− »Več kadra.« 
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Prostorska ureditev: 

− »Ni dvigala za invalidske vozičke.« 

− »Dostop do sodišča.« 

Človeški pristop in odgovornost: 

− »Da so malo bolj razumni.« 

− »Manj podkupovanj.« 

− »Obrazložitev zadev in sklepov: bolj kratek postopek in izrazi bolj razumljivi za občane, 

ki nimajo strokovne izobrazbe.« 

− »Odnos osebja, strokovnost osebja, strokovnost sodnikov, skrajšali čas trajanja zadev, 

koncentracij.« 

− »Razumljivost sodb, poučevanje strank o sodnem izrazoslovju.« 

− »Več komunikacije in sodelovanja med sodniki in odvetniki.« 

Celovita sprememba sistema: 

− »Ga obnovila.« 

− »Reorganizacija ter modernizacija.« 

Drugo: 

− »Je v redu tako.« 

− »Malo nasmejani varnostniki.« 

− »Nič.« 

6.5 Preverjanje hipotez 

V anketnem vprašalniku so anketiranci odgovarjali na več sklopov vprašanj, ki so pa vsi 

merili zadovoljstvo obiskovalcev z različnimi elementi kakovosti in učinkovitosti delovanja 

sodišč. Posledično smo lahko vse te dejavnike upoštevali v naslednjem koraku raziskovanja, 

faktorski analizi. 

6.5.1 Faktorska analiza 

Faktorska analiza je statistično orodje, s katerim zmanjšamo število spremenljivk na majhno 

število faktorjev in z njimi poskušamo pojasniti čim večji delež variance odvisnih 

spremenljivk. Tako zmanjšani nabor odvisnih spremenljivk tudi omogoča uporabo teh 

spremenljivk v nadaljnjih statističnih analizah, npr. linearni regresiji, s katero bomo v 

nadaljevanju magistrske naloge odgovorili na Hipotezi 1 in 2 (Fulgosi 1988). 

Odločili smo se za metodo glavnih osi (PAF – angl. principal axis factoring). Ta metoda je 

poleg metode največjega verjetja (ML – angl. maximum likelihood) med najobičajnejšimi 

metodami faktorske analize. Medtem ko je ML primernejša za podatke, ki so normalno 
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razporejeni, je PAF priporočena za primere, ko obstaja verjetnost, da je ta predpostavka 

kršena, kar je v našem primeru razvidno iz mer asimetričnosti in sploščenosti, ki nakazujejo, 

da se podatki ne razporejajo normalno. Prav tako je PAF primerna metoda za sklepanje na 

osnovi vzorca (saj nimamo namena posploševati izven našega izbranega vzorca – rezultati, ki 

smo jih pridobili, opisujejo izbrani vzorec 100 ljudi, ki so bili na koprskem sodišču maja in 

junija 2017 in niso namenjeni posploševanju na celotno populacijo obiskovalcev vseh 

slovenskih sodišč) (Fulgosi 1988). 

Primernost podatkov za faktorsko analizo smo najprej izmerili s Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

testom (preglednica 18). Če je vrednost KMO manjša od 0,6, to nakazuje neustreznost 

podatkov, medtem ko vrednost 0,8 ali več predstavlja optimalne podatke. V našem primeru 

KMO (za vseh 32 mnenjskih trditev v šestih sklopih) znaša 0,862 (preglednica 18), pri čemer 

je stopnja značilnosti Bartlettovega testa sferičnosti (ki preizkuša ničelno domnevo 

neodvisnosti spremenljivk) manjša od 0,05. Oboje kaže na dejstvo, da so podatki med seboj 

vsebinsko povezani in so torej primerni za faktorsko analizo (Fulgosi 1988). 

Preglednica 18: KMO in Bartlettov test 

KMO in Bartlettov test 

KMO-test ustreznosti vzorca 0,862 

Bartlettov test sferičnosti Hi-kvadrat 3402,561 

Prostostne stopnje 496,000 

Signifikantnost 0,000 

V naslednjem koraku smo preverjali povezanost spremenljivk s pomočjo korelacijske 

matrike, s katero je mogoče napovedati morebitne skupne faktorje. Korelacijska matrika 

dovoljuje izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta, ki se meri z vrednostmi med −1 in 

+1. Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta za dve spremenljivki med 0,7 in 1 

nakazuje, da je povezava med spremenljivkama pozitivna in močna, med 0,3 in 0,7 za 

srednje, medtem ko povezave od 0,1 do 0,3 veljajo za šibke. Vrednost 0 nakazuje odsotnost 

korelacije med spremenljivkama. Podobno velja za negativne vrednosti korelacije, kjer 

vrednosti med −0,7 in −1 opisujejo močno negativno povezanost, vrednosti med −0,1 in −0,3 

pa šibko negativno povezanost.  

V našem primeru smo najmočnejše korelacije zaznali pri celotnem sklopu vprašanj, ki so se 

nanašala na zadovoljstvo z delom sodnikov (vse vrednosti Pearsonovega koeficienta 

korelacije znotraj tega sklopa so bile med 0,712 in 0,926), sicer pa so bile korelacije visoke 

med velikim številom spremenljivk. S faktorsko analizo smo želeli preveriti, ali so korelacije 

med posameznimi sklopi trditev višje kot med preostalimi. 

Faktorska analiza omogoča združevanje vprašanj, ki variirajo podobno. Torej, če na sklop 

tematsko podobnih vprašanj večina anketirancev odgovori podobno (npr. z nizkimi 

vrednostmi pri eni trditvi in z visokimi vrednostmi pri drugi trditvi), bo pomenilo, da so te 
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trditve lahko združene, saj bo tako celoten sklop dobro predstavljal mnenje večine 

anketirancev. Pri tem je potrebno vedno predstaviti pojasnjeno varianco posameznih 

faktorjev. Ta pove, kolikšen delež skupne variance lahko pripišemo naravi anketnih vprašanj 

(= pojasnjena varianca) in kolikšen ostalim dejavnikom, ki niso bili merjeni z anketnim 

vprašalnikom in jih v tem primeru ne poznamo (= nepojasnjena varianca). 

S PAF-analizo smo pridobili preglednico 19, ki prikazuje celotno pojasnjeno varianco s 

pomočjo posameznih faktorjev (ki jih PAF predlaga na podlagi izračunov za vprašanja, ki 

nabolj podobno variirajo). Iz preglednice 18 je razvidno, da največja lastna vrednost (14,490) 

pripada prvemu faktorju, ki pojasni kar 45 % variance (razvidno tudi iz Scree diagrama na 

sliki 30). Lastne vrednosti prvih šestih faktorjev presegajo vrednost 1 ter skupaj pojasnijo 

77 % variance. Faktorji, ki imajo vrednost lastne vrednosti nad 1, se navadno smatrajo za 

dovolj zanesljive za uporabo v nadaljnji analizi. 
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Preglednica 19: Celotna pojasnjena varianca posameznih faktorjev 

Faktorji 
Začetne lastne vrednosti Izračunane vsote lastnih vrednosti 

Skupaj % variance Skupaj % Skupaj % variance Skupaj % 

1 14,490 45,283 45,283 14,250 44,532 44,532 

2 3,341 10,442 55,725 3,061 9,566 54,098 

3 2,934 9,168 64,892 2,622 8,193 62,291 

4 1,642 5,132 70,024 1,377 4,304 66,595 

5 1,254 3,920 73,944 ,988 3,089 69,684 

6 1,106 3,458 77,401 ,868 2,711 72,395 

7 ,960 2,999 80,401       

8 ,710 2,220 82,620       

9 ,602 1,881 84,501       

10 ,570 1,782 86,283       

11 ,528 1,649 87,932       

12 ,486 1,519 89,452       

13 ,407 1,271 90,723       

14 ,389 1,217 91,939       

15 ,370 1,156 93,095       

16 ,321 1,004 94,099       

17 ,281 ,878 94,977       

18 ,236 ,737 95,714       

19 ,212 ,661 96,376       

20 ,196 ,613 96,988       

21 ,153 ,479 97,467       

22 ,137 ,427 97,894       

23 ,111 ,346 98,241       

24 ,103 ,322 98,563       

25 ,091 ,284 98,847       

26 ,082 ,257 99,103       

27 ,077 ,241 99,344       

28 ,070 ,220 99,564       

29 ,043 ,135 99,699       

30 ,042 ,132 99,831       

31 ,028 ,088 99,920       

32 ,026 ,080 100,000       
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Slika 30: Diagram lastnih vrednosti 

PAF faktorska analiza ponudi dve tabeli – enostavno matriko faktorjev (preglednica 20) in 

rotirano matriko faktorjev (preglednica 21). Prva predstavi osnovne rezultate pojasnjene 

variance in načina, kako določena vprašanja tematsko sodijo skupaj. Rotacijo koordinatnih osi 

navadno uporabimo, da lažje razberemo povezave med spremenljivkami in odkrijemo 

jasnejše tematske sklope vprašanj. Rotacija je lahko pravokotna (ko so faktorji med seboj 

neodvisni) ali poševna (faktorji so odvisni) (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995). V našem 

primeru smo se odločili za poševno rotacijo, saj so vsa vprašanja spraševala po subjektivnih 

posameznikovih ocenah zadovoljstva z delovanjem sodišča. 

Pogled na preglednico 20 (enostavna matrika faktorjev) pojasni zgornje rezultate celotne 

pojasnjene variance (preglednica 19). Prvi faktor, z zelo visoko lastno vrednostjo (14,490), 

ima visoke vrednosti pri skoraj vseh spremenljivkah v anketi. Hkrati pa so lastne vrednosti 

zadnjih treh faktorjev (4, 5 in 6) zelo nizke in nakazujejo na nejasno faktorsko strukturo. 

Vrednosti nekaterih uteži so negativne, kar še dodatno oteži interpretacijo posameznega 

faktorja, saj bi bilo treba trditve interpretirati v nasprotnem pomenu, kot so bile postavljene. 

Posledično smo si pri interpretaciji pomagali z rotacijo. 
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Preglednica 20: Enostavna matrika faktorjev 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Pravičnost odločitev sodišča ,358 ,656 −,401       

Zmožnost sodišča reševati probleme ,465 ,577 −,448       

Spoštljivo ravnanje z ljudmi ,577 ,456 −,353       

Stroški sodnih postopkov ,474           

Pravočasnost odločitev ,507 ,553 −,449       

Razumljivost obrazložitve odločitev ,478 ,574         

Sodišče uživa ugled v javnosti. ,578     ,519     

Delovanje sodišča je dovolj jasno. ,746     ,504     

Sodni postopki (brez upoštevanja odvetniških tarif) so 

razumni. 

,738     ,458     

Sodišče zadeve rešuje brez nepotrebnega odlašanja. ,612     ,388     

Pošteni ,814 −,331         

Nepristranski ,762 −,334         

Strokovni ,802           

Neodvisni ,789 −,343         

Razumevajoči do ljudi ,799 −,399         

Razumljivi ,814 −,356         

Dostopni ,753 −,400         

Odnos sodnega osebja do moje zadeve je korekten. ,790         −,312 

Sodno osebje je strokovno. ,792         −,372 

Pozivi sodišča so jasni in pravočasni. ,742         −,324 

Predpisani obrazci so jasni. ,708           

Dostop do sodišča je enostaven. ,549   ,541       

Oznake znotraj sodišča so razumljive. ,582   ,525       

Odnos varnostnikov je korekten in strokoven. ,475           

Sodišče je dobro opremljeno (mize in stoli za stranke, 

dostop do računalnika, WC-ji, avtomati za kavo). 

,373   ,414       

Na sodišču se počutim varno. ,510   ,428       

Čas uradnih ur ustreza. ,608   ,367       

Čas od vložitve moje zadeve do obravnave je 

sprejemljiv. 

,766       −,487   

Čas od prejema vabila do obravnave je sprejemljiv. ,794   ,374       

Termini obravnav so razumni. ,740           

Obravnave so točne. ,671           

Moja zadeva se rešuje brez nepotrebnega odlašanja. ,726       −,528   

Ker smo želeli natančneje opisati posamezne faktorje, smo zato izvedli rotacijo faktorjev z 

metodo Varimax. Iz preglednice 19 smo izločili vse vrednosti, nižje od 0,300 (ki predstavljajo 

vprašanja, ki imajo le majhen vsebinski prispevek k sklopu trditev), da so rezultati 
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preglednejši. Rotacija faktorjev predstavi jasnejšo strukturo izpostavljenih faktorjev. Kot je 

razvidno iz preglednice 21 (rotirana matrika faktorjev), se sklopi spremenljivk idealno 

razvrstijo med šest izpostavljenih faktorjev.  

Preglednica 21: Rotirana matrika faktorjev 

Trditev 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 

Pravičnost odločitev sodišča   ,842    

Zmožnost sodišča reševati probleme   ,851    

Spoštljivo ravnanje z ljudmi   ,740    

Stroški sodnih postopkov   ,480    

Pravočasnost odločitev   ,848    

Razumljivost obrazložitve odločitev   ,751    

Sodišče uživa ugled v javnosti.    ,742   

Delovanje sodišča je dovolj jasno. ,388   ,769   

Sodni postopki (brez upoštevanja odvetniških tarif) so 

razumni. 

,382   ,717   

Sodišče zadeve rešuje brez nepotrebnega odlašanja. ,369   ,611   

Pošteni ,856      

Nepristranski ,807      

Strokovni ,787      

Neodvisni ,799   ,340   

Razumevajoči do ljudi ,882      

Razumljivi ,849      

Dostopni ,743      

Odnos sodnega osebja do moje zadeve je korekten. ,385     ,617 

Sodno osebje je strokovno. ,441     ,693 

Pozivi sodišča so jasni in pravočasni. ,408 ,321    ,684 

Predpisani obrazci so jasni. ,366 ,390    ,584 

Dostop do sodišča je enostaven.  ,764     

Oznake znotraj sodišča so razumljive.  ,761     

Odnos varnostnikov je korekten in strokoven.  ,602     

Sodišče je dobro opremljeno (mize in stoli za stranke, 

dostop do računalnika, WC-ji, avtomati za kavo). 

 ,634     

Na sodišču se počutim varno.  ,755     

Čas uradnih ur ustreza.  ,629   ,332  

Čas od vložitve moje zadeve do obravnave je 

sprejemljiv. 

,319    ,728  

Čas od prejema vabila do obravnave je sprejemljiv. ,343 ,550   ,587  

Termini obravnav so razumni.  ,446   ,490 ,388 

Obravnave so točne. ,375 ,448   ,432  

Moja zadeva se rešuje brez nepotrebnega odlašanja. ,350    ,731  



67 

Z izjemo trditve »Čas uradnih ur ustreza«, ki je po rotaciji uvrščena v faktor Dostopnost 

sodišča in prostorskih pogoji (namesto v faktor Časovni vidik poslovanja sodišča), so vse 

preostale trditve uvrščene v iste sklope kot v anketnem vprašalniku. Posledično smo se 

odločili za faktorje obdržati enaka poimenovanja kot v vprašalniku. Rotirani faktor 1 z 

najvišjimi lastnimi vrednostmi (kar je bilo razvidno že iz preglednice korelacij) predstavlja 

stališča o Strokovnosti sodnikov. Faktor 2 predstavlja že omenjeno Dostopnost sodišča in 

prostorski pogoji. Tretji faktor – s prav tako visokimi vrednostmi – opisuje je Zaupanje 

sodišču. Četrti faktor je Kakovost in učinkovitost delovanja sodišča. Peti faktor ima najvišje 

vrednosti za sklop Časovni vidik poslovanja sodišča. Zadnji sklop je Strokovnost sodnega 

osebja. Tako tvorjene spremenljivke, ki imajo največjo utež, smo shranili kot nove, 

samostojne odvisne spremenljivke. Ker so bile vse spremenljivke merjene na isti lestvici, smo 

jih združili z izračunom povprečij vsakega posameznega sklopa, ter jih v nadaljevanju 

uporabili kot neodvisne spremenljivke za odgovor na zastavljeni hipotezi: 

− H1: Strokovnost sodnikov pozitivno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem 

sodišča. 

− H2: Strokovnost sodnega osebja pozitivno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev z 

delovanjem sodišča. 

6.5.2 Regresijska analiza 

Poleg zastavljenih hipotez smo preverili, ali preostali faktorji tudi vplivajo na splošno 

zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem sodišča in kateri izmed teh je najpomembnejši. 

Analize smo se lotili z multiplo linearno regresijsko analizo, s katero smo preverili vpliv 

sklopa trditev o strokovnosti sodnikov in sklopa trditev o delovanju strokovnega osebja na 

zadovoljstvo z delovanjem sodišča, pri čemer smo upoštevali tudi vpliv preostalih faktorjev. 

Izhajali smo iz enačbe za multiplo regresijsko analizo in jo prilagodili za naše spremenljivke: 

Y = b0 + b1Xi1 + b2Xi2 + …+ bkXik + ei, 

pri čemer Y predstavlja odvisno spremenljivko, b1 je koeficient prve neodvisne spremenljivke 

(X1), b2 koeficient druge itd.; ei predstavlja razliko med pričakovano in izmerjeno vrednostjo 

Y za i-tega anketiranca. 

Z regresijskim modelom smo lahko preverili, ali je splošno zadovoljstvo z delovanjem 

sodišča posledica profesionalnosti sodnikov, strokovnosti sodnega osebja ali katerega od 

drugih merjenih dejavnikov. 

Regresijski model za merjenje vpliva strokovnosti sodnikov (hipoteza 1): 

Zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem sodišča = konstanta + b1 × Strokovnost sodnikov + b2 × 

Zaupanje sodišču + b3 × Dostopnost sodišča in prostorski pogoji + b4 × Kakovost in učinkovitost 

delovanja sodišča + b5 × Časovni vidik poslovanja sodišča + ei. 
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Regresijski model za merjenje vpliva strokovnosti osebja (hipoteza 2): 

Zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem sodišča = konstanta + b1 × Strokovnost sodnega osebja + b2 

× Zaupanje sodišču + b3 × Dostopnost sodišča in prostorski pogoji + b4 × Kakovost in učinkovitost 

delovanja sodišča + b5 × Časovni vidik poslovanja sodišča + ei. 

V obeh primerih smo uporabili hierarhični (blokovski) vnos spremenljivk. Splošno 

zadovoljstvo z delovanjem sodišča je odvisna spremenljivka, Strokovnost sodnikov oz. 

Strokovnost sodnega osebja sta bili spremenljivki, vneseni v prvem koraku analize, preostale 

spremenljivke pa v drugem koraku (oz. drugem bloku). Ta pristop smo uporabili zaradi naše 

hipoteze, da imata spremenljivki Strokovnosti sodnikov oz. Strokovnost osebja 

večji/pomembnejši vpliv na zadovoljstvo z delovanjem sodišča, kot pa ostale spremenljivke, 

ki so bile zato analizirane sekundarno. Rezultati hierarhičnega pristopa so razvidni iz tabel v 

nadaljevanju. 

Hipoteza 1 

Multiplo regresijo smo najprej izvedli s spremenljivko Strokovnost sodnikov kot eno izmed 

neodvisnih spremenljivk. Rezultati za ta model so razvidni iz preglednic 22-24. 

Vrednost R2 je je korelacija med izmerjenimi vrednostmi za Y, in vrednostmi za Y, kot jih je 

predvidel multipli regresijski model. Visoka vrednost R2 potemtakem predstavlja visoko 

korelacijo med napovedanimi in dejanskimi (izmerjenimi) vrednostmi za spremenljivko Y, v 

našem primeru Splošno zadovoljstvo z delovanjem sodišča. Vrednost R2 = 1 bi predstavljala 

popolno ujemanje našega statističnega modela z dejanskim stanjem na izmerjenih podatkih. 

R2 torej pove, v kolikšni meri naš model pravilno napove podatke (Field 2009). 

Model 1 predstavlja model, v katerem sta vključena le odvisna spremenljivka (Splošno 

zadovoljstvo …) in neodvisna spremenljivka Strokovnost sodnikov. Vrednost R v tabeli 18 

predstavlja preprosto korelacijski koeficient med obema spremenljivkama; korelacija je 

0,483. Vrednost R2 pove, kolikšen delež variabilnosti odvisne spremenljivke pojasni trenutni 

model, kar je v našem primeru 23 %. Ko v ta model vključimo tudi preostale spremenljivke 

(Dostopnost sodišča in prostorski pogoji, Zaupanje sodišču, Kakovost in učinkovitost 

delovanja sodišča, Časovni vidik poslovanja sodišča), se ta vrednost zviša na 41 % 

(preglednica 22). 

Preglednica 22: Regresija za hipotezo 1 

Model R R2 

Prilagojeni 

R2 F 

Prostostne 

stopnje 1 

Prostostne 

stopnje 2 p 

1 0,48 0,23 0,23 29,81 1 9 ,000 

2 0,64 0,41 0,38 6,93 4 99 ,000 

Preglednica 23 nam pove, ali izbrani model ustrezneje napove izid spremenljivke Splošnega 

zadovoljstva, kot bi ga preprosta uporaba povprečij. Vrednost F nam pove, za kolikšen delež 



69 

se izboljša (ali poslabša) kakovost modela, ko vključimo še dodatne spremenljivke. V našem 

prvotnem modelu je vrednost F = 29,812,  p < 0,000, kar pomeni, da je malo verjetno, da se je 

tak izid zgodil po naključju. Model 2 je prav tako statistično značilen (p < 0,000). 

Preglednica 23: ANOVA za hipotezo 1 

Model  

Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F p 

1 Regresija 181,643 1 181,643 29,812 ,000 

 Reziduali 597,107 98 6,093   

 Skupaj 778,750 99    

2 Regresija 317,547 5 63,509 12,944 ,000 

 Reziduali 461,203 94 4,906   

 Skupaj 778,750 99    

Opomba: Odvisna spremenljivka: 1. Na splošno, kako zadovoljni ste z vašim današnjim obiskom na 

sodišču? Model 1, prediktorji: konstanta, Profesionalnost sodnikov. Model 2, prediktorji: konstanta, 

Profesionalnost sodnikov, Splošne dejavnike delovanja sodišča, Dostopnost sodišča in prostorski 

pogoji, Ugled in delovanje sodišča, Časovni vidik poslovanja sodišča. 

V preglednici 24 so prikazani le rezultati končnega modela. Medtem ko ima spremenljivka 

Strokovnost sodnikov statistično značilen vpliv Splošno zadovoljstvo (model 1), se ta zmanjša 

z vključitvijo/prisotnostjo ostalih spremenljivk. Največ vpliva na Splošno zadovoljstvo ima v 

tem primeru (na našem izbranem vzorcu) Časovni vidik poslovanja sodišča (t(94) = 2,048, 

p = 0,043. Pomemben vpliv časovnega vidika poslovanja je razviden iz končne multiple 

regresijske enačbe, dopolnjene z rezultati preglednice 24, za osebo i: 

Splošno zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem sodišča = 1,206 + 0,123 × Strokovnost 

sodnikov + 0,202 × Zaupanje sodišču + 0,186 × Dostopnost sodišča in prostorski pogoji + 0,125 

× Kakovost in učinkovitost delovanja sodišča + 0,281 × Časovni vidik poslovanja sodišča. 

Tak model (in enačba) za vsako naključno osebo i predstavlja njen rezultat (in splošno 

zadovoljstvo z delovanjem sodišča). Če povprečno zadovoljstvo te osebe z vsakim sklopom 

pomnožimo s koeficientom B in prištejemo konstanto, bo končni rezultat predstavljal njeno 

splošno zadovoljstvo z delovanjem sodišča. 
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Preglednica 24: Regresijski koeficienti za hipotezo 1 

Model  

Nestand. koef. Stand. koef. 

t p B SN Beta 

1 Konstanta 5,321 ,541  9,832 ,000 

 Strokovnost sodnikov ,400 ,073 ,483 5,460 ,000 

2 Konstanta 1,206 1,069  1,128 ,262 

 Strokovnost sodnikov ,123 ,093 ,149 1,328 ,187 

 Zaupanje sodišču ,202 ,112 ,161 1,806 ,074 

 Kakovost in učinkovitost delovanja sodišča ,125 ,105 ,130 1,187 ,238 

 Dostopnost sodišča in prostorski pogoji ,186 ,137 ,140 1,358 ,178 

 Časovni vidik poslovanja sodišča ,281 ,137 ,254 2,048 ,043 

Hipoteza 2 

Enak postopek analize smo izvedli tudi z drugo merjeno spremenljivko, Delovanje 

strokovnega osebja. V tem primeru je delež pojasnjene variabilnosti spremenljivke Zaupanje 

sodišču nekoliko večji R2= 0,264 (26,4 %). Z vključitvijo preostalih spremenljivk se 

pojasnjena variabilnost modela zviša na 40 % (preglednica 25). 

Preglednica 25: Regresija za hipotezo 2 

Model R R2 

Prilagojeni 

R2 F  

Prostostne 

stopnje 1 

Prostostne 

stopnje 2 p 

1 0,513 0,264 0,256 35,064 1 98 ,000 

2 0,635 0,403 0,371 5,498 4 94 ,000 

Preglednica 26: ANOVA za hipotezo 2 

Model  

Vsota 

kvadratov 

Prostostne 

stopnje 

Povprečje 

kvadratov F p 

1 Regresija  205,212 1 205,212 35,064 ,000 

 Reziduali  573,538 98 5,852   

 Skupaj  778,750 99    

2 Regresija  313,948 5 62,790 12,698 ,000 

 Reziduali 464,802 94 4,945   

 Skupaj 778,750 99    

Opomba: Odvisna spremenljivka: 1. Na splošno, kako zadovoljni ste z vašim današnjim obiskom na 

sodišču? Model 1, prediktorji: konstanta, Strokovnost sodnega osebja. Model 2, prediktorji: konstanta, 

Strokovnost sodnega osebja, Splošne dejavnike delovanja sodišča, Dostopnost sodišča in prostorski 

pogoji, Ugled in delovanje sodišča, Časovni vidik poslovanja sodišča. 
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Preglednica 27: Regresijski koeficienti za hipotezo 2 

Model  

Nestand. koef. Stand. koef. 

t p B SN Beta 

1 Konstanta 3,317 ,819  4,050 ,000 

 Strokovnost sodnega osebja ,586 ,099 ,513 5,922 ,000 

2 Konstanta 1,076 1,094  ,983 ,328 

 Strokovnost sodnega osebja ,135 ,134 ,119 1,011 ,315 

 Zaupanje sodišču ,188 ,114 ,150 1,654 ,101 

 Kakovost in učinkovitost delovanja sodišča ,165 ,097 ,172 1,703 ,092 

 Dostopnost sodišča in prostorski pogoji ,154 ,137 ,116 1,123 ,264 

 Časovni vidik poslovanja sodišča ,283 ,143 ,256 1,983 ,050 

Podobno kot v primeru Strokovnost sodnikov se je izkazalo, da tudi Strokovnost strokovnega 

osebja nima statistično značilnega vpliva na splošno zadovoljstvo. Največ vpliva na Splošno 

zadovoljstvo z delovanjem sodišča ima v tudi v tem primeru (na našem izbranem vzorcu) 

Časovni vidik poslovanja sodišča (t(94) = 1,983, p = 0,050): 

Splošno zadovoljstvo obiskovalcev z delovanjem sodišča = 1,076 + 0,135 × Strokovnost sodnega 

osebja + 0,188 × Zaupanje sodišču + 0,154 × Dostopnost sodišča in prostorski pogoji + 0,165 × 

Kakovost in učinkovitost delovanja sodišča + 0,283 × Časovni vidik poslovanja sodišča. 

Iz rezultatov (preglednice 22–27) je razvidno, da čeprav tako strokovnost sodnikov kot tudi 

delovanje sodnega osebja pozitivno vplivata na zadovoljstvo z obiskom sodišča, ti rezultati za 

naš vzorec niso statistično značilni; s tem Hipotez 1 in 2 ne moremo potrditi. Na splošno 

zadovoljstvo statistično značilno pozitivno vpliva predvsem Časovni vidik poslovanja 

sodišča. Pri tem moramo poudariti, da se ti rezultati nanašajo le na vzorec 100 oseb, ki so se 

udeležile anketiranja maja in junija leta 2017 na koprskem sodišču. Tega rezultata ni mogoče 

posplošiti na vse obiskovalce koprskega sodišča, prav tako tudi ne na obiskovalce vseh 

slovenskih sodišč. Poudariti moramo tudi, da ni segmentacije obiskovalcev na tiste, ki so 

stranke v postopku in tiste, ki imajo druge opravke. 

6.6 Povzetek empirične raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvantitativno raziskavo o zadovoljstvu 

obiskovalcev na izbranem sodišču s pomočjo anketnega vprašalnika. Izhodišče raziskave je 

predstavljalo dejstvo, da še ni bila opravljena raziskava za specifično sodišče in regijo, ampak 

samo na ravni celotne države. Raziskali smo, ali dejavniki kot so zaupanje sodišču, kakovost 

in učinkovitost delovanja sodišča, dostopnost in prostorski pogoji, časovni vidik poslovanja 

sodišča, statistično značilno vplivajo na zadovoljstvo obiskovalcev. 

Anketna raziskava je potekala maja in junija leta 2017 na Okrožnem sodišču v Kopru. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 100 naključnih obiskovalcev sodišča v starostnem razponu 
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17–73 let, večina starih med 45 in 54 let. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov, 

kjer so anketiranci odgovarjali na 14 vprašanj. S pomočjo deset-stopenjske Likertove lestvice 

(od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 pomeni »popolnoma se strinjam«) 

smo zbirali podatke o zadovoljstvu obiskovalcev z delovanjem koprskega sodišča na osnovi 

različnih dejavnikov in trditev. Drugi del ankete je vseboval demografske podatke. 

Iz zbranih podatkov smo s pomočjo statistične analize ugotavljali splošno zadovoljstvo 

obiskovalcev izbranega sodišča z vidika različnih dejavnikov. Poleg zastavljenih hipotez smo 

ugotovili, da tudi drugi dejavniki vplivajo na splošno zadovoljstvo strank z delovanjem 

sodišča, kot so: 

− anketiranci so najbolj zadovoljni s svojo varnostjo in delom varnostnikov na sodišču, 

najmanj pa s časom od vložitve zadeve do obravnave; 

− anketiranci, ki so bili na sodišču prvič ali drugič, so bolj zadovoljni z različnimi dejavniki 

delovanja sodišča kot stalnejše stranke; 

− na zadovoljstvo z delovanjem sodišča ni vplivala starost ali spol naših anketirancev, 

ampak izključno število njihovih dosedanjih obiskov in zadev na sodišču. 

Pri prvi hipotezi, H1: Strokovnost sodnikov pozitivno vpliva na zadovoljstvo obiskovalcev z 

delovanjem sodišča, smo ugotovili, da je ne moremo potrditi, saj je iz rezultatov razvidno, da 

strokovnost sodnikov ne vpliva statistično značilno na zadovoljstvo z obiskom sodišča. 

Pri drugi hipotezi, H2: Strokovnost sodnega osebja pozitivno vpliva na zadovoljstvo 

obiskovalcev z delovanjem sodišča, smo prav tako ugotovili, da je ne moremo potrditi, saj 

strokovnost osebja prav tako ne vpliva statistično značilno na zadovoljstvo z obiskom sodišča. 

Glede povezanosti drugih spremenljivk (zaupanje sodišču, dostopnost sodišča in prostorski 

pogoji, kakovost in učinkovitost delovanja sodišča, časovni vidik poslovanja sodišča) smo 

ugotovili, da na splošno zadovoljstvo obiskovalcev izbranega sodišča, statistično značilno 

pozitivno vpliva predvsem Časovni vidik poslovanja sodišča. 
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7 SKLEP 

V zadnjem delu magistrske naloge bomo povzeli celotno raziskavo in povezali teoretična 

spoznanja z ugotovitvami lastne empirične raziskave. S sistematičnim pregledom dosegljive 

domače in tuje strokovne literature s področja sodstva smo ugotavljali dejavnike kakovosti in 

učinkovitosti sodnega sistema, soočili vidike strokovne javnosti in sistema, katerega del smo, 

ter dejanskega stanja na izbranem sodišču. S spoznanji iz lastne raziskave smo dodali še 

prispevek k stroki in znanosti ter predlagali možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Zaupanje javnosti v delovanje sodišč ni samo sebi namen. Je eden izmed odzivov na delo 

sodišč in je zato lahko usmeritev za njegovo izboljšanje, za posvečanje posebne pozornosti 

nekaterim segmentom delovanja sodstva ali za boljše informiranje javnosti, tudi s pomočjo 

večje transparentnosti njegovega delovanja, kar lahko vpliva na popravek morebiti napačne 

predstave o delu sodstva. Temelj odnosa do javnosti pa je v prvi vrsti upoštevanje in 

zagotavljanje ustavnih izhodišč za delovanje sodstva, kot se ta udejanjajo skozi neodvisnost in 

nepristranskost, pri čemer ni mogoče zanemariti odgovornosti, integritete in poštenosti ter 

sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Navedena ustavna izhodišča namreč niso 

namenjena le sodstvu samemu, temveč vsem potencialnim uporabnikom sodnih storitev, v 

najširšem pomenu torej vsem tistim, ki v resnici predstavljajo tudi javnost samo. 

Javnosti je treba nuditi natančne in jasne informacije o delovanju sodišč. Sodstvo je odločeno 

krepiti odnose s splošno in strokovno javnostjo, zaposlene pa vzpodbujati v njihovem 

strokovnem in poklicnem razvoju, jim nuditi najboljše možne pogoje za delo ter krepiti 

občutek skupne pripadnosti in ponosa na delo v sodstvu. Služba za razvoj sodne uprave na 

Vrhovnem sodišču Republike Slovenije je z namenom udejanjanja teh ciljev že tretjič 

pripravila obsežno raziskavo o zadovoljstvu z delovanjem sodišč, s sodelovanjem Evropske 

komisije za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope (CEPEJ) in Znanstveno-raziskovalnim 

središčem Koper. 

7.1 Dosedanje raziskave v sodstvu 

Dosedanji rezultati raziskav so v določenih pogledih vzpodbudni, a sodstvo z njimi nikakor ne 

more biti zadovoljno. Zaupanje splošne javnosti v sodstvo je daleč prenizko. Ni zanemarljivo 

dejstvo, da sta bili od državnih institucij manjšega zaupanja deležni le še vlada in parlament. 

Po drugi strani uporabniki sodišč in strokovna javnost izražajo večje zaupanje v sodišča. 

Zadovoljstvo s sodniki med splošno javnostjo je sicer še vedno nizko, a je najvišje od začetka 

raziskav leta 2013. Medtem ko so uporabniki sodnike ocenili relativno dobro ter višje kot 

pred štirimi in dvema letoma, pa je zadovoljstvo s sodniki med strokovno javnostjo nekoliko 

upadlo. 

Delež splošne javnosti, ki meni, da so postopki na sodiščih popolnoma pravični, je izredno 

narasel (s 44 % leta 2013 na 59 % leta 2017), skupno postopke kot pravične ocenjuje čez 70 
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odstotkov splošne javnosti. Več kot tri četrtine predstavnikov splošne javnosti meni, da je 

odnos sodnikov spoštljiv. Splošna javnost sicer najvišje ocenjuje strokovnost sodnikov, 

uporabniki razumljivost in odnos sodnikov, strokovna javnost pa njihovo neodvisnost in 

nepristranskost. Najnižje, a še vedno visoko, uporabniki ocenjujejo možnost, da med 

obravnavo izrazijo svoje mnenje. Strokovna javnost je najbolj kritična do dostopnosti 

sodnikov, med posameznimi skupinami strokovne javnosti pa so najmanj zadovoljni 

odvetniki. 

Ocene zadovoljstva uporabnikov z delovanjem sodišč so se v zadnjih štirih letih na splošno 

zvišale. Izboljšuje se zadovoljstvo s časovnimi vidiki reševanja zadev, s sodnim osebjem in z 

jasnostjo pisanj sodišč, po drugi strani pa so uporabniki vedno bolj kritični do prostorskih 

pogojev in opremljenosti sodišč. Med predstavniki strokovne javnosti je zaznati nižje 

zadovoljstvo s praktično vsemi analiziranimi vidiki delovanja sodišč, slabše ne ocenjujejo le 

dela sodnikov in sodnega osebja, temveč tudi sodni postopek in organizacijo dela ter spletne 

strani sodstva. Tudi pri dojemanju hitrosti sodišč pri reševanju zadev je najbolj kritična 

splošna javnost. Kljub jasnemu objektivnemu izboljševanju kazalnikov učinkovitosti sodstva 

v preteklih letih se ta ocena še naprej znižuje. 

Splošna javnost, uporabniki in strokovna javnost so kot predloge za izboljšanje delovanja 

sodstva predlagali predvsem pospešitev postopkov oziroma reševanja zadev, reorganizacijo 

dela in informatizacijo poslovanja, sprejem učinkovitejše zakonodaje, boljšo opremljenost ter 

spremembe, ki se nanašajo na delo in položaj sodnika (strokovna izobraževanja, večja 

neodvisnost in nepristranskost ter večja odgovornost) (Vrabec idr. 2018). 

Zadovoljstvo zaposlenih na sodiščih je relativno visoko, prav tako ponos na delo. Zaposleni 

imajo občutek, da si prizadevajo za doseganje ciljev, da poznajo vrednote sodišč ter zaupajo v 

svoje znanje. Dobro so bili ocenjeni razumljivost, pravočasnost ter pretok informacij. Visoke 

povprečne ocene so dobile tudi delovne razmere na sodišču, prenos znanja, možnosti 

izobraževanja ter medsebojni odnosi in odnosi z nadrejenimi. Nižje so bile ocenjene možnosti 

za napredovanje, enakomernost razporeditev delovnih nalog ter vključenost v definiranje 

ciljev. Kljub pomembnim premikom na bolje je še veliko prostora za izboljšave pri poteku 

postopkov, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času. Tem 

ciljem se poskušamo približati tudi z vsakoletnim določanjem prioritetnih nalog sodstva, pa 

tudi z ustreznim vključevanjem v zakonodajne postopke ali celo dajanjem pobud za zakonske 

spremembe. Pregled prioritet v zadnjih letih, podatki o poslovanju sodišč ter tudi rezultati 

raziskav kažejo, da sodni sistem stopa po pravi poti (Vrabec idr. 2018). 

Vrhovno sodišče RS ima namen tudi v bodoče raziskavo ponavljati vsaki dve leti, tako da 

bodo lahko sproti ugotavljali zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč in na osnovi 

pridobljenih informacij sprejemali ukrepe za izboljšanje stanja v sodstvu. Svoje delovanje 

lahko izboljšujejo predvsem s strokovnim in predanim delom. S takim pristopom bo sodstvo 
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doseglo večje zadovoljstvo različnih deležnikov sodnega sistema, kar bo pomembno 

prispevalo k trajnemu dvigovanju ugleda sodstva v javnosti. 

7.2 Prispevek k stroki in znanosti in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V nalogi smo analizirali dejavnike kakovosti in učinkovitosti delovanja sodnega sistema ter 

zadovoljstvo njegovih uporabnikov na izbranem sodišču. Tradicionalno razmišljanje o 

kakovosti sodstva se opira predvsem na zakonitost postopkov (ocenjevano s pomočjo pravnih 

sredstev in deležem razveljavljenih odločitev) ter na kazalnike učinkovitosti, kot je število 

rešenih zadev ali pričakovani čas rešitve. V nalogi smo se posvetili drugačnemu pogledu, in 

sicer iz zornega kota dejanskih uporabnikov sodnih storitev (obiskovalcev sodišča) in 

vprašanju vpliva določenih dejavnikov na njihovo zadovoljstvo. 

Sodišča imajo odgovornost doseči rešitve sporov in pravičnega kaznovanja kršiteljev pravil. 

Da bi lahko bila v tem uspešna, morajo tako posamezni sodniki kot sodišča kot institucije 

uživati zaupanje in zadovoljstvo uporabnikov sodnih storitev. Iz dosedanjih mednarodnih 

raziskav izhaja, da se zaupanje sodiščem gradi tako na temelju doseganja cilja pravične sodne 

odločbe kot vzpostavljanja odnosa s sodelujočimi v postopku. Zaposleni na sodiščih, ki bodo 

pri izvajanju postopkov iskreni, dobronamerni in zaupanja vredni, bodo pripomogli k temu, 

da bodo stroko kot tako dojemali tudi ljudje. Temeljnega pomena za izboljšanje sodstva so 

nedvomno dejavniki, ki gradijo zaupanje v sodni sistem, dajejo legitimnost sodstvu in vodijo 

v spoštovanje in izvrševanje sodnih odločitev. 

Cilje raziskave, ki smo jih zastavili na začetku magistrske naloge smo poizkušali izpolniti na 

sledeči način. 

Prvi cilj je bil pregled dosegljive domače in tuje strokovne literature s področja sodne stroke. 

Ugotovili smo, da je najpomembnejši dejavnik zaupanja ljudi v sodni sistem postopkovna 

pravičnost. Pomembno je, da ima stranka v sodnem postopku možnost izraziti svoj pogled na 

zadevo, da jo sodnik in sodno osebje obravnavajo nepristransko in na spoštljiv način, ki 

neodvisno odloča o pravicah in obveznostih enakopravnega člana družbe. Dejstvo, da je 

občutek postopkovne pravičnosti bistven za vrsto ravnanj posameznikov, so tudi potrdile 

raziskave zagovornikov teorije postopkovne pravičnosti v Združenih državah Amerike. V teh 

okoljih ima veliko večji vpliv na zadovoljstvo s sodnim sistemom občutek, da je posameznik 

pravično obravnavan, kot drugi dejavniki zadovoljstva, kot so na primer pravičnost same 

odločitve (t. i. distributivna pravičnost) ali učinkovitost postopka v smislu hitrosti obravnave. 

Do podobnih rezultatov so prišli raziskovalci projekta Euro-Justis, ki so v okviru evropske 

družboslovne raziskave (ESS) preverjali učinkovitost teorije postopkovne pravičnosti in jo 

tudi potrdili. 

Za razliko od tujih raziskav pa rezultati slovenskih kot tudi evropskih raziskav o zadovoljstvu 

s sodnim sistemom kažejo, da je slovenska javnost izjemno kritična do slovenskega sodstva in 
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da mu ne zaupa. Ne moremo mimo dejstva, da je zaupanje v sodstvo pri nas najnižje v celotni 

Evropski uniji. Uporabniki sodnih storitev menijo, da sodstvo sploh ni neodvisno in ne 

nepristransko. Tako dejstvo je posledica pritiska vlade in politikov kot ekonomskim in drugim 

interesom na odločitve sodišč. Drugi vidik so sodniki, ki sami sebi pripisujejo relativno 

visoko stopnjo neodvisnosti. Splošna javnost v Sloveniji meni, da država ne ravna v skladu z 

zakoni, da so postopki izredno dolgotrajni, neučinkoviti in nerazumljivi, da so sodniki 

nedostopni in pristranski ter da oblasti odločajo arbitrarno. 

V ta namen je Vrhovno sodišče RS oblikovalo službo za razvoj sodne uprave, ki ima kot 

primarni cilj ugotavljati stanje zadovoljstva in zaupanja v sodni sistem vseh segmentov 

javnosti (splošne, strokovne in zaposlenih). Prvič je bila raziskava izvedena leta 2013 ter nato 

ponovljena v letih 2015 in 2017. Rezultati potrjujejo, da je zadovoljstvo in zaupanje v sodstvo 

konstantno nizko. Splošni javnosti je najpomembnejši dejavnik zadovoljstva s sodstvom 

pravičnost odločitev sodišč, šele nato se zvrstijo kazalniki postopkovne pravičnosti 

(spoštljivost obravnave, razumljivost odločitev) in učinkovitosti (hitrost obravnave sodišč). 

Kazalniki kakovosti in učinkovitosti slovenskega sodstva se že vrsto let sicer izboljšujejo, 

vendar so raziskave pokazale, da javnost tega premika ne zazna. 

Z empirično raziskavo smo želeli ugotoviti, ali bo ta prinesla enake rezultate in ugotovitve, 

kot so jih prinesle raziskave na državni ravni. Izkazalo se je, da so uporabniki izbranega 

sodišča kritični do sodnega sistema, zaupanje v delovanje sodstva je nizko, vendar pričakujejo 

izboljšave v prihodnje. Sicer so rezultati pokazali, da so anketiranci na splošno zadovoljni z 

enkratnim obiskom sodišča, vendar je bilo to vprašanje postavljeno kot prvo v vprašalniku z 

namenom, da se izognemo morebitnemu negativnemu vplivu drugih vprašanj. Hkrati smo 

ugotovili tudi, da drugi dejavniki kakovosti in učinkovitosti vplivajo na splošno zadovoljstvo 

strank z delovanjem sodišča. Anketirancem je najpomembnejši dejavnik spoštljivo ravnanje z 

ljudmi, s trditvami o sodišču (delovanje, sodni postopki, ugled) so se strinjali v precej manjši 

meri. Pomembna je tudi varnost na sodišču in odnos varnostnikov, medtem ko drugi 

prostorski pogoji niso toliko pomembni. Na zadovoljstvo strank precej vpliva tudi točnost 

obravnav, potreben čas čakanja na prvo obravnavo pa niti ne vpliva. Ugotovili smo tudi, da 

izkušenost s sodnim sistemom vpliva na stopnjo zadovoljstva s sodiščem. Tako so bili 

anketiranci brez izkušenj bolj zadovoljni z obiskom kot tisti, ki so sodišče že večkrat obiskali. 

Na ta način smo izpolnili drugi cilj, kjer smo soočiti dejavnike zadovoljstva obiskovalcev in 

sistema, katerega del smo, ter dejanskega stanja na izbranem sodišču. 

Tretji cilj smo opraviti z kvantitativno raziskavo o zadovoljstvu obiskovalcev. Pri preverjanju 

hipotez smo ugotovili, da ju ne moremo potrditi, saj je iz rezultatov razvidno, da strokovnost 

sodnikov in sodnega osebja statistično značilno ne vpliva na splošno zadovoljstvo 

obiskovalcev. Najvišje ocenjena lastnost sodnikov je strokovnost, pri sodnem osebju pa je 

najvišje ocenjena korektnost. Glede povezanosti drugih spremenljivk (zaupanje sodišču, 

dostopnost sodišča in prostorski pogoji, kakovost in učinkovitost delovanja sodišča, časovni 
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vidik poslovanja sodišča) smo ugotovili, da na splošno zadovoljstvo obiskovalcev izbranega 

sodišča, statistično značilno pozitivno vpliva predvsem Časovni vidik poslovanja sodišča. 

Raziskava je potekala na področju specifične regije in kulturnega okolja, ki se razlikuje od 

drugih regij v Sloveniji, kar je tudi vplivalo na izid raziskave. Izhajajoč iz rezultatov raziskave 

z zadovoljstvom delovanja izbranega sodišča lahko sklepamo, da je najpomembnejši dejavnik 

spoštljivo ravnanje z ljudmi, tako od sodnikov kot sodnega osebja. Če primerjamo z rezultati 

Eurobarometra, ki kažejo, da slovenska javnost čuti globoko nezadovoljstvo s sodnim 

sistemom, je naša raziskava pokazala, da je splošno zadovoljstvo neposrednih uporabnikov 

relativno visoko. Iz navedenega lahko sklepamo, da na zadovoljstvo splošne javnosti vpliva 

neposredna izkušnja, ne pa informacije, ki jih javnost dobi iz medijev in drugih virov. 

Zadnji (četrti) cilj je zasnovati predloge o izboljšanju kakovosti in učinkovitosti delovanja 

izbranega sodišča. Predlagamo, da bi bilo smiselno v nadaljnjih raziskavah vključiti dejavnik, 

ki bi pokazal, ali navedeno drži, torej v kolikšni meri in kako se zadovoljstvo javnosti s 

sodnim sistemom gradi na osnovi lastnih izkušenj, koliko pa na osnovi drugih virov 

informacij. Kateri so ti viri informacij in kakšen vpliv imajo na ljudi. Smiselno bi bilo tudi 

analizirati razlike v pogledih na sodstvo med laično javnostjo, ki jo predstavljajo obiskovalci 

sodišč, ter strokovno javnostjo, ki na delovanje sodstva gleda na povsem drugačen način. 

Predlagani elementi so bistveni za dvig zadovoljstva in zaupanja javnosti v delo sodstva. 

Prioritete vidimo v izboljšanju kakovosti poslovanja z izobraževanjem sodnikov in sodnega 

osebja, izboljšanjem poslovnih procesov, postopkovno pravičnostjo in transparentnostjo 

poslovanja. Sodstvo bi moralo z lastnim delom poskrbeti, da dejavniki zadovoljstva, katere 

smo preverjali postanejo in ostanejo slišani, tako bo zadovoljstvo, ki ga občutijo udeleženci 

sodnih postopkov, imelo odsev tudi v zaupanju splošne javnosti. Sodstvo, ki mu javnost 

zaupa, lahko uspešno opravlja svojo vlogo neodvisne in nepristranske veje oblasti. 
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Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU STRANK Z DELOVANJEM 

OKROŽNEGA SODIŠČA V KOPRU 

Spoštovani! 

Sem Zdravka Valentina Jambrošič, absolventka magistrskega študijskega programa Fakultete 

za management v Kopru. V okviru magistrskega dela želim raziskati zadovoljstvo strank z 

delovanjem Okrožnega sodišča v Kopru. Raziskava se izvaja med strankami, ki pridejo na 

sodišče. 

Vprašalnik vsebuje 14 vprašanj in Vam bo za izpolnitev vzel le nekaj minut časa. 

Podatki, pridobljeni z vprašalnikom, bodo uporabljeni izključno za namen raziskave. 

Vaše sodelovanje je anonimno. 

Za sodelovanje in Vaš čas se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

d. Na splošno, kako zadovoljni ste z Vašim današnjim obiskom na sodišču? 

Prosimo, ocenite na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh nisem zadovoljen/-jna« in 10 

pomeni »popolnoma sem zadovoljen/-jna«. 

Sploh nisem 

zadovoljen/-jna  

Popolnoma sem 

zadovoljen/-jna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Prosimo, ocenite, kako pomembni so za vaše zaupanje sodišču naslednji dejavniki (na 

lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni, da sploh niso pomembni, in 10, da so zelo pomembni). 

Dejavnik 

Sploh ni 

pomemben 

Zelo je 

pomemben 

Pravičnost odločitev 

sodišča 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zmožnost sodišča 

reševati probleme 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spoštljivo ravnanje z 

ljudmi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stroški sodnih 

postopkov 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pravočasnost odločitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razumljivost 

obrazložitve odločitev 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o sodišču (na lestvici 

od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 pomeni »popolnoma se strinjam«). 

Trditve o sodišču 

Sploh se ne 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

Sodišče uživa ugled v 

javnosti. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Delovanje sodišča je 

dovolj jasno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sodni postopki (brez 

upoštevanja odvetniških 

tarif) so razumni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sodišče zadeve rešuje 

brez nepotrebnega 

odlašanja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o sodnikih (na lestvici 

od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 pomeni »popolnoma se strinjam«). 

Sodniki na sodišču so: 

Sploh se ne 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

Pošteni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nepristranski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Strokovni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Neodvisni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razumevajoči do ljudi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razumljivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dostopni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o sodnem osebju na 

sodišču (na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 pomeni 

»popolnoma se strinjam«). 

Sodno osebje 

Sploh se ne 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

Odnos sodnega osebja 

do moje zadeve je 

korekten. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sodno osebje je 

strokovno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pozivi sodišča so jasni 

in pravočasni. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Predpisani obrazci so 

jasni. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o dostopu do sodišča 

in prostorskih pogojih (na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 

pomeni »popolnoma se strinjam«). 

Dostop do sodišča in 

prostorski pogoji 

Sploh se ne 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

Dostop do sodišča je 

enostaven. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oznake znotraj sodišča 

so razumljive 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Odnos varnostnikov je 

korekten in strokoven. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sodišče je dobro 

opremljeno (mize in 

stoli za stranke, dostop 

do računalnika, WC-ji, 

avtomati za kavo). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na sodišču se počutim 

varno. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami o časovnem vidiku 

poslovanja sodišča (na lestvici od 0 do 10, kjer 0 pomeni »sploh se ne strinjam« in 10 pomeni 

»popolnoma se strinjam«). 

Časovni vidik 

poslovanja sodišča 

Sploh se ne 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

Čas uradnih ur ustreza. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čas od vložitve moje 

zadeve do obravnave je 

sprejemljiv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Čas od prejema vabila 

do obravnave je 

sprejemljiv. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Termini obravnav so 

razumni. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obravnave so točne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Moja zadeva se rešuje 

brez nepotrebnega 

odlašanja. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Ali pričakujete, da se bo delovanje sodišč v Sloveniji v prihodnjih petih letih izboljšalo, 

ostalo enako ali poslabšalo? 

a) Izboljšalo 

b) Ostalo enako 

c) Poslabšalo 

d) Ne vem 

 

9. Koliko opravkov (npr. razprave, pričanja) ste imeli do sedaj na sodišču? 

a) Opravkov doslej še nisem imel/-a. 

b) Doslej le enkrat. 

c) Nekajkrat, na enem oddelku. 

d) Nekajkrat, na več oddelkih. 

e) Pogosto na enem oddelku. 

f) Pogosto na več oddelkih. 

 

10. Kaj bi spremenili za izboljšanje delovanja sodišča? Prosimo, navedite. 
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Prosimo Vas le še za nekaj odgovorov na demografska vprašanja. 

11. Vaša izobrazba: 

a) Osnovna šola ali manj 

b) Poklicna šola 

c) Srednja šola 

d) Višja šola, visoka šola ali fakulteta 

e) Znanstveni magisterij ali doktorat 

 

12. Letnica rojstva (vpišite):________ 

 

13. Vaš spol: 

a) Moški 

b) Ženska 

 

14. Velikost naselja, v katerem prebivate: 

a) Manjša vas, zaselek 

b) Vas 

c) Manjši kraj 

d) Mesto 

 

HVALA! 
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DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA STRANK NA SODIŠČU 
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TRDITVE O SODIŠČU 
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LASTNOSTI SODNIKOV NA SODIŠČU 
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LASTNOSTI SODNEGA OSEBJA NA SODIŠČU 
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DOSTOP DO SODIŠČA IN PROSTORSKI POGOJI 
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ČASOVNI VIDIK POSLOVANJA SODIŠČA 
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PORAZDELITEV PODATKOV 

 

Trditev 

Izkušenost 

anketirancev N 

Povprečni 

rang 

2a. Pravičnost odločitev sodišča Nič ali en opravek 35 56,13 

 Nekajkrat 47 51,65 

 Pogosti opravki 18 36,56 

 Total 10

0 

 

2b. Zmožnost sodišča reševati probleme Nič ali en opravek 35 57,71 

 Nekajkrat 47 48,95 

 Pogosti opravki 18 40,53 

 Total 10

0 

 

2c. Spoštljivo ravnanje z ljudmi Nič ali en opravek 35 57,73 

 Nekajkrat 47 49,16 

 Pogosti opravki 18 39,94 

 Total 10

0 

 

2d. Stroški sodnih postopkov Nič ali en opravek 35 63,93 

 Nekajkrat 47 41,29 

 Pogosti opravki 18 48,44 

 Total 10

0 

 

2e. Pravočasnost odločitev Nič ali en opravek 35 53,99 

 Nekajkrat 47 50,52 

 Pogosti opravki 18 43,67 

 Total 10

0 

 

2f. Razumljivost obrazložitve odločitev Nič ali en opravek 35 54,30 

 Nekajkrat 47 50,98 

 Pogosti opravki 18 41,86 

 Total 10

0 

 

3a. Sodišče uživa ugled v javnosti. Nič ali en opravek 35 61,93 

 Nekajkrat 47 42,30 

 Pogosti opravki 18 49,69 

 Total 10

0 

 

3b. Delovanje sodišča je dovolj jasno. Nič ali en opravek 35 62,60 

 Nekajkrat 47 45,12 

 Pogosti opravki 18 41,03 
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Trditev 

Izkušenost 

anketirancev N 

Povprečni 

rang 

 Total 10

0 

 

3c. Sodni postopki (brez upoštevanja odvetniških tarif) so 

razumni. 

Nič ali en opravek 35 63,83 

 Nekajkrat 47 45,09 

 Pogosti opravki 18 38,72 

 Total 10

0 

 

3d. Sodišče zadeve rešujejo brez nepotrebnega odlašanja. Nič ali en opravek 35 65,01 

 Nekajkrat 47 39,89 

 Pogosti opravki 18 49,97 

 Total 10

0 

 

4a. Pošteni Nič ali en opravek 35 57,96 

 Nekajkrat 47 44,81 

 Pogosti opravki 18 50,86 

 Total 10

0 

 

4b. Nepristranski Nič ali en opravek 35 57,90 

 Nekajkrat 47 45,29 

 Pogosti opravki 18 49,72 

 Total 10

0 

 

4c. Strokovni Nič ali en opravek 35 55,44 

 Nekajkrat 47 51,83 

 Pogosti opravki 18 37,42 

 Total 10

0 

 

4d. Neodvisni Nič ali en opravek 35 58,43 

 Nekajkrat 47 46,70 

 Pogosti opravki 18 45,00 

 Total 10

0 

 

4e. Razumevajoči do ljudi Nič ali en opravek 35 57,07 

 Nekajkrat 47 46,97 

 Pogosti opravki 18 46,94 

 Total 10

0 

 

4f. Razumljivi Nič ali en opravek 35 58,74 

 Nekajkrat 47 45,69 

 Pogosti opravki 18 47,03 
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Trditev 

Izkušenost 

anketirancev N 

Povprečni 

rang 

 Total 10

0 

 

4g. Dostopni Nič ali en opravek 35 55,83 

 Nekajkrat 47 47,67 

 Pogosti opravki 18 47,53 

 Total 10

0 

 

5a. Odnos sodnega osebja do moje zadeve je korekten. Nič ali en opravek 35 59,73 

 Nekajkrat 47 47,79 

 Pogosti opravki 18 39,64 

 Total 10

0 

 

5b. Sodno osebje je strokovno. Nič ali en opravek 35 60,87 

 Nekajkrat 47 45,93 

 Pogosti opravki 18 42,28 

 Total 10

0 

 

5c. Pozivi sodišča so jasni in pravočasni. Nič ali en opravek 35 55,79 

 Nekajkrat 47 48,14 

 Pogosti opravki 18 46,39 

 Total 10

0 

 

5d. Predpisani obrazci so jasni. Nič ali en opravek 35 59,24 

 Nekajkrat 47 46,36 

 Pogosti opravki 18 44,31 

 Total 10

0 

 

6a. Dostop do sodišča je enostaven. Nič ali en opravek 35 53,26 

 Nekajkrat 47 48,01 

 Pogosti opravki 18 51,64 

 Total 10

0 

 

6b. Oznake znotraj sodišča so razumljive. Nič ali en opravek 35 54,11 

 Nekajkrat 47 50,33 

 Pogosti opravki 18 43,92 

 Total 10

0 

 

6c. Odnos varnostnikov je korekten in strokoven. Nič ali en opravek 35 50,33 

 Nekajkrat 47 52,45 

 Pogosti opravki 18 45,75 

 Total 10

0 
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Trditev 

Izkušenost 

anketirancev N 

Povprečni 

rang 

6d. Sodišče je dobro opremljeno (mize in stoli za stranke, 

dostop do računalnika, WC-ji, avtomati za kavo). 

Nič ali en opravek 35 55,60 

 Nekajkrat 47 49,28 

 Pogosti opravki 18 43,78 

 Total 10

0 

 

6e. Na sodišču se počutim varno. Nič ali en opravek 35 54,40 

 Nekajkrat 47 50,07 

 Pogosti opravki 18 44,03 

 Total 10

0 

 

7a. Čas uradni ur ustreza. Nič ali en opravek 35 58,21 

 Nekajkrat 47 48,40 

 Pogosti opravki 18 40,97 

 Total 10

0 

 

7b. Čas od vložitve moje zadeve do obravnave je sprejemljiv. Nič ali en opravek 35 59,16 

 Nekajkrat 47 51,76 

 Pogosti opravki 18 30,39 

 Total 10

0 

 

7c. Čas od prejema vabila do obravnave je sprejemljiv. Nič ali en opravek 35 60,06 

 Nekajkrat 47 48,65 

 Pogosti opravki 18 36,75 

 Total 10

0 

 

7d. Termini obravnav so razumni. Nič ali en opravek 35 61,80 

 Nekajkrat 47 46,45 

 Pogosti opravki 18 39,11 

 Total 10

0 

 

7e. Obravnave so točne. Nič ali en opravek 35 56,59 

 Nekajkrat 47 49,24 

 Pogosti opravki 18 41,94 

 Total 10

0 

 

7f. Moja zadeva se rešuje brez nepotrebnega odlašanja. Nič ali en opravek 35 57,46 

 Nekajkrat 47 51,72 

 Pogosti opravki 18 33,78 

 Total 10

0 
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DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE ANKETE NA OKROŽNEM SODIŠČU V 

KOPRU 
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POTRDILO O SODELOVANJU V PROJEKTU POSTOPKOVNA PRAVIČNOST 

 


