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POVZETEK   

Namen naloge je opredeliti vpliv spremembe Zakona o sodiščih na ravnanja s človeškimi viri 

ter ugotoviti, ali je zakon nedorečen in ali pušča morebitna odprta vprašanja. V teoretičnem 

delu so prikazana ravnanja s človeškimi viri pred uveljavitvijo spremembe. Prikazane so nove 

pravne podlage, ki omogočajo drugačno ravnanje. V empiričnem delu je prikazana dejanska 

uporaba sprememb, v kolikšni meri predsednik posameznega sodišča upravlja s človeškimi 

viri. Ugotovljeno je, da je predsedniku sodišča sprememba zakona omogočila upravljanje v 

celoti z vsemi človeškimi viri na območju posameznega okrožnega sodišča v segmentu javnih 

uslužbencev, v segmentu funkcionarjev pa v pretežni meri. Če je direktor pooblaščen za 

ravnanje s človeškimi viri, praksa kaže, da je nivo njegovega upravljanja nižji, kot to dopušča 

zakon in kot ga dejansko izvaja predsednik sodišča. Vloga predsednikov okrajnih sodišč pri 

ravnanju s človeškimi viri se je zmanjšala na dajanje predlogov in mnenj.  

Ključne besede: ravnanje, upravljanje s človeškimi viri, okrožno sodišče, predsednik, direktor 

sodišča. 

SUMMARY 

The aim of the Master thesis is to define the effect of the amendment to the Courts Act on the 

management of human resources and establish whether the Act is still unresolved and leaves 

any open issues. The theoretical part describes human resources management before the 

amendment was adopted. It presents the new legal bases, which provide for a different 

management. The empirical part describes the actual use of amendments and the extent to 

which the President of the Court manages human resources. It was established that the 

amendment to the Act enables the President of the Court to manage in full all human 

resources in the segment of public officials at each separate district court and also to manage 

in part the segment of officials. If the Director is authorized to manage human resources, the 

practice shows that his/her management is performed to a lesser extent than provided by the 

Act and exercised by the Court President. Considering the management of human resources, 

the role of the District Court Presidents has been reduced to providing proposals and opinions. 

Keywords: management, human resources management, district court, President, Court 

Director. 

UDK:  342.531.43(497.4):005.95 (043.2) 
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1 UVOD 

Namen opravljanja neke dejavnosti, organiziranost v posamezno organizacijsko strukturo, je 

prvenstveno uresničevanje postavljenih ciljev. Vsaka dejavnost je uspešna, če je kupec njenih 

proizvodov ali storitev zadovoljen. Doseganje tega cilja je lažje, če se podjetje kot celota 

zaveda, da je v poslovnem svetu edina stalnica, da ni nič stalnega. Spreminjajo se tehnologije 

izdelave proizvodov in načini opravljanja storitev, nabor izdelkov ter storitev, struktura 

stroškov in konkurenca. Tudi cilji podjetja se prilagajajo predvsem gospodarskemu okolju, v 

katerem poslujejo, posredno pa tudi globalnim gospodarskim razmeram v svetu. Tako kot 

lastniki menjajo svoj lastniški portfelj, tako tudi zaposleni prihajajo in odhajajo.  

Ljudje so ključni izvor konkurenčnosti sodobnega podjetja. Klasičen test o ljudeh kot 

konkurenčni prednosti pove, da ljudje dodajo vrednost, da pa so največji talenti redki, delo z 

ljudmi je težko posnemati, ljudje so mobilno omejeni in dolgoročno (še) nenadomestljivi. 

Ljudje so zgolj potencialni izvor konkurenčnosti, če pri delu ne dosegajo želene uspešnosti. 

Organizacija ima nad ljudmi zelo omejeno kontrolo - lahko odidejo, kadar si zaželijo (Zupan 

1996).  

Ravnanje s človeškimi viri pomembno vpliva na aktivnosti zaposlenih, na njihov pristop do 

načina opravljanja dela in na njihovo dojemanje rezultatov lastnega dela. S strateško 

usmerjenostjo ravnanja s človeškimi viri je mogoče pomembno vplivati na aktivnosti 

zaposlenih in na takšen način povečati uspešnost podjetja. Organizacija bo uspešnejša, če bo 

dosegala uravnoteženost usmerjenosti k ciljem uravnoteženja z usmerjenostjo v ljudi, v 

kakovost delovnega življenja. Pozornost je treba nameniti ne le znanju in izkušnjam, temveč 

tudi odnosom med ljudmi v organizaciji.  

Način, kako bo organizacija ravnala s svojimi zaposlenimi, je odvisen od tega, kdo je lastnik 

organizacije in njegovih vrednot. Pomembni so okolje, iz katerega nekdo izhaja, in struktura 

organiziranosti ter položaj organizacije v nekem gospodarskem prostoru.  

Konkurenčna prednost posameznega podjetja bo vedno bolj temeljila na kadrih. Prednost ima 

tisti, ki uspe v največji meri izkoristiti talente zaposlenih. Le na star, uveljavljen način 

ukazovanja in kontrole to nikakor ne bo možno. Za to, da bi v zaposlenih razvili čim več 

tistega, kar zmorejo in znajo, bodo morali managerji, še bolj kot doslej, z njimi delati tako, da 

jih bodo motivirali in pridobili njihovo zaupanje ter interes za uresničitev skupnih ciljev. 

Vloge managerjev so danes drugačne kot so bile, na primer, še pred desetletjem. Funkcija 

managementa v novi paradigmi je predvsem sodelovanje, mobiliziranje, iniciiranje, 

vzpodbujanje in sodelovanje s člani organizacije, z delavci (Merkač Skok 2005).  

Na uspešnost vsake organizacije pomembno vpliva učinkovito ravnanje s človeškimi viri.  

Ravnanje s človeškimi viri mora biti vpeto v vse ravni vodenja. Vodja mora razumeti, da so 

sodelavci najpomembnejši dejavnik za doseganje postavljenih ciljev. Vodja mora omogočati 
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in spodbujati samostojnost sodelavcev pri izvajanju dela ter iskanju rešitev. Vodja ustvarja 

takšno delovno okolje in delovno klimo, v kateri sodelavci kreativno opravljajo delovne 

naloge, vsak v okviru svojih nalog ter opravil.  

Namen vodenja je, da skupina dosega boljše rezultate kot bi jih sicer brez vodenja. Pri 

izvajanju vodenja so pomembne organizacijske in motivacijske spretnosti. Celovit vodja 

podrejene usmerja in podpira, v pravem razmerju, odvisno od stopnje usposobljenosti in 

motiviranosti posameznika. Zato ni zanemarljivo, kakšen značaj ima vodja. Njegove osebne 

vrednote morajo biti jasne. Ljudje zaupajo le verodostojnim vodjem. Kar vodja govori, da bo 

naredil, mora tudi narediti, da lahko potem upravičeno pričakuje, da mu bodo zaposleni 

verjeli. Vodja mora negovati dvosmernost komunikacije in znati mora prisluhniti zaposlenim 

pri predlogih za izboljšanje delovnih procesov. Dobra komunikacija pomeni znati poslušati, 

opazovati, spodbujati in dobiti občutek za sogovornika ter se zavedati odvisnosti od drugega. 

Ni zanemarljivo tudi splošno znano dejstvo, da določeno informacijo v 57 % sporočimo z 

govorico telesa in le v 7 % z besedo.  

57%

36%

7%

govorica telesa

informacija

besede

 
Slika 1: Načini percepcije informacij 

Vir: Stare 2011, 9. 

Ni pomembno, kaj vodja pove, pomembno je, kaj podrejeni sliši. Vodja se mora zavedati pasti 

slabega poslušanja. Pomanjkanje koncentracije pri poslušanju, selektivno poslušanje, miselna 

odsotnost in branje misli pa so oblike slabega poslušanja. 

Slabo poslušanje nas vodi v neustrezno komunikacijo. 

Namen učinkovitega ravnanja s človeškimi viri je dosežen, če se v prvem koraku uspe 

pridobiti in razvijati kakovostne sodelavce po načelu »pravi ljudje na pravih mestih«.  

Dimenzije učinkovitega ravnanja s človeškimi viri so (Stare 2011, 4): 
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− načrtovanje človeških virov in kontroling (koliko nas je, kakšna struktura bi bila 

primernejša); 

− mobilnost in kadrovanje (mobilnost ni kazen, sprejeti mobilnost kot priznanje); 

− privabljanje in izbira novega sodelavca (znati narediti zanimivo zaposlitev, bodisi s 

plačo, bodisi z drugimi ugodnostmi); 

− uvajanje in mehka ali trda organizacija; 

− razvoj vodij in razvoj organizacije.  

Ravnanje s človeškimi viri je učinkovito, ko (povzeto po Možina  2002):  

− zaposleni čutijo, da organizacija ceni njihov prispevek k rezultatu dela; 

− so zaposleni spodbujevani za svoje delo; 

− v rezultatu prepoznajo svoj prispevek;  

− zaposleni vedo, da je njihovo delo cenjeno; 

− zaposleni vedo, da v organizacijo skrbijo za njihovo počutje; 

− imajo zaposleni možnost razvoja; 

− imajo zaposleni možnost vpliva na potek dela. 

Ravnanje s človeškimi viri je širši pojem od kadrovske dejavnosti. Kadrovske dejavnosti so 

omejene na kadrovsko službo. Ta se ukvarja z načrtovanjem in s pridobivanjem novih 

sodelavcev, z njihovim izobraževanjem in nagrajevanjem.  

Kadrovske dimenzije ravnanja s človeškimi viri ni mogoče zanemariti. Značilnost dobre 

kadrovske strategije je, da je poslovno naravnana in je dosežena uravnoteženost med 

usmerjenostjo v delo ter cilje in usmerjenostjo v ljudi ter kakovost delovnega življenja. 

Kadrovske aktivnosti morajo biti po meri posameznikov in skupin. Vanjo mora biti vgrajena 

sposobnost prilagajanja. Posebno pozornost pa je treba posvetiti človeškemu in socialnemu 

kapitalu - človeškemu znanju in odnosom ter družbeni odgovornosti (Zupan 1996).  

Organizacija nastane in posluje z namenom, da dosega postavljene cilje in je učinkovita - 

postavljene cilje dosega na najboljši možni način oz. z najmanjšimi sredstvi.  

S temi predpostavkami se sooča tudi zasebni sektor. Tudi za javno upravo je mogoče reči, da 

ustvarja novo vrednost. Ker pa javna uprava ne more delovati izolirano od okolja in družbene 

klime, v kateri deluje, se ne more izogniti vplivom zasebnega sektorja.  

Tako kot globalizacija zahteva prilagoditve od zasebnega sektorja, mora tudi javna uprava 

izvesti prilagoditve. Tudi pri delovanju javne uprave je pričakovana usmerjenost h kupcu - 

uporabniku, načrtovanje ciljev in merjenje doseženih rezultatov ter oblikovanje strategije 

(Žurga 2001).  

Za to, da je vse postavljeno mogoče doseči, pa je pomembno predvsem učinkovito ravnanje s 

človeškimi viri.  
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Del javne uprave so državna uprava in državni organi, med njimi tudi sodišča.  

Sodišča se prepoznava kot postulat pravičnosti, kot varuhi pravnega reda, zakonitosti in 

pravic vseh, tako fizičnih kot pravnih oseb. Drugi državni organi sodiščem, ki izvajajo sodno 

vejo oblasti, ne smejo dajati obveznih navodil za delo in odločanje.  

Ureditev in pristojnosti sodišč so določene z zakoni. V ureditev sodišč se torej lahko posega le 

s spremembami zakonov. Zakonodajalec oz. zakonodajna veja oblasti v je Državni zbor RS, 

ki sprejema zakone in spremembe zakonov. Tega dela ne more in ne sme opravljati izvršilna 

oblast, ali katerikoli drugi njen organ (vlada, ministrstva in drugi državni organi).  

Sodišča so pristojna za izvajanje sodne oblasti in za izvrševanje sodnih odločb. Sodišča 

izvršujejo sodne odločbe neposredno v zadevah in v primerih, ki jih določa zakon. Sodišča 

izvršujejo odločbe drugih državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, če tako določa 

zakon.  

 Z zakoni so določene pristojnosti in ureditev sodišč. Organiziranost slovenskih sodišč temelji 

na načelu inštančnosti - večstopenjskosti - sodnega odločanja. Sodišča odločajo na več 

stopnjah; na ta način je udejanjena pravica do pravnega sredstva (Ustava RS, 25. člen).  

Višja sodišča odločajo o zadevi, o kateri je že odločilo sodišče nižje stopnje, na osnovi 

vloženega pravnega sredstva. Na takšen način usmerjajo delo nižjih sodišč. Odločbo nižjega 

sodišča razveljavijo, spremenijo ali pa zadevo vrnejo nižjemu sodišču v ponovno odločanje. 

Ne glede na to pa je sodnik pri uporabi prava neodvisen tudi v razmerju do sodišča višje 

stopnje, ki je v konkretni zadevi že izrazilo svoje pravno mnenje.  

Pravnomočno odločbo sodišča mora spoštovati vsaka fizična in pravna oseba v Republiki 

Sloveniji. Sodbe zavezujejo tudi druga sodišča in državne organe Republike Slovenije. 

Izvršitve odločbe sodišča ne more ovirati odločba drugega državnega organa. Imuniteto pred 

sodno oblastjo določajo ustava in pravila mednarodnega prava.  

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 96/09) so v 97. členu 

določene vrste in pristojnosti sodišč. Sodno oblast v naši državi izvajajo sodišča splošne 

pristojnosti in specializirana sodišča, ki rešujejo zadeve, z določenih pravnih področij.  

V Sloveniji je na vseh sodiščih konec marca 2011 izvrševalo sodno oblast 3.287 sodnikov in 

javnih uslužbencev, od tega 3.113 na sodiščih splošne pristojnosti in 174 na sodiščih 

specializirane pristojnosti. Vseh sodišč v državi je 66. 
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3113

174

sodišča splošne pristojnosti

sodišča specializirane pristojnosti

 
Slika 2: Število sodnikov in javnih uslužbencev na sodiščih konec marca 2011 

Vir: Ministrstvo za pravosodje RS 2011. 

V Republiki Sloveniji so naslednja sodišča splošne pristojnosti: 

− okrajna sodišča,  

− okrožna sodišča,  

− višja sodišča,  

− Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

1821

1016

148
128

Okrajna sodišča

Okrožna sodišča

Višja sodišča

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 
Slika 3: Število sodnikov in javnih uslužbencev na sodiščih splošne pristojnosti konec 

marca 2011 
Vir: Ministrstvo za pravosodje RS 2011. 

Specializirana sodišča so ustanovljena s posebnimi zakoni. Če ti ne določajo drugače, imajo 

specializirana sodišča prve stopnje položaj okrožnega sodišča, če se zoper njihovo izdano 

odločbo vloži pritožbo na specializirano višje sodišče.  
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Specializirana sodišča druge stopnje imajo položaj višjega sodišča, če odločajo o pritožbah 

zoper odločbe specializiranih sodišč prve stopnje. Položaj višjega sodišča imajo sodišča prve 

stopnje, katerih pritožbena stopnja je Vrhovno sodišče RS.  

V Republiki Sloveniji so naslednja specializirana sodišča: 

− upravno sodišče s sedežem v Ljubljani in z zunanjimi oddelki v Celju, Novi Gorici in 

Mariboru;  

− višje delovno in socialno sodišče;  

− delovna in socialna sodišča.  

46

19109

Upravno sodišče

Višje delovno socialno sodišče

Delovna in socialna sodišča

 
Slika 4: Število sodnikov in javnih uslužbencev na specializiranih sodiščih konec marca 

2011 
Vir: Ministrstvo za pravosodje RS 2011. 

V zadevah iz sodne pristojnosti si sodišča nudijo medsebojno pravno pomoč. Sodišče mora za 

sodni postopek po uradni dolžnosti pridobiti sodbe drugih sodišč in odločbe upravnih 

organov, kot jih navajajo stranke v postopku in se nanašajo nanje ter na njihovo zadevo. 

Vsebina zaprosila, ki ga sodišče pošlje, mora biti v skladu z določbami procesnih zakonov. Če 

zaprošeno sodišče ni pristojno za obravnavanje zadeve, jo odstopi pristojnemu sodišču in 

obvesti o tem sodišče, od katerega je prejelo zaprosilo.  

Pri okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč delujejo specializirani oddelki sodišč. Ukvarjajo 

se s preiskavo in sojenjem v zahtevnejših zadevah organiziranega ter gospodarskega 

kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj, v katerih obtožni akt 

vloži državno tožilstvo, pristojno za pregon navedenih kaznivih dejanj. Ocena je, da naj bi v 

teh oddelkih sodili le najboljši sodniki. Imeli naj bi boljšo administrativno pomoč in boljše 

pogoje za delo. Zato naj bi ti oddelki sodišč precej pospešili tovrstne sodne postopke (Potočar 

2011). 
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V Sloveniji je bil v letu 2009 zaposlen en sodnik na 1.902 prebivalca oziroma 52,6 sodnika na 

100.000 prebivalcev. Med sodnimi okrožji so bile velike razlike, tako po številu sodnikov kot 

tudi po številu prebivalcev na sodnika (npr. v koprskem okrožju je bilo najmanj prebivalcev 

na sodnika, in sicer 2.203 prebivalcev na sodnika, največ pa v slovenjgraškem okrožju, kjer je 

bilo 3.642 prebivalcev na sodnika) (Računsko sodišče RS 2010).  

Naloge oz. cilji sodstva so prvenstveno določeni že v Ustavi RS in so: zagotavljanje pravne 

države, zagotoviti vsakomur pravico do sodnega varstva v razumnem roku, pred neodvisnim 

in nepristranskim sodnikom, ki nastopi ter opravlja funkcijo sodnika po vnaprej določenih 

pogojih.  

Ustava RS v 23. členu določa pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in pomeni 

pravico vsakogar, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah proti njemu odloča brez 

nepotrebnega odlašanja neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.  

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ur. l. RS št. 34/94) 

v 6. členu določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o 

kakršnih koli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča 

neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. 

Cilj vsakega sodišča in vsakega posameznega sodnika je torej obvladovanje pripadlih zadev, 

brez sodnega zaostanka. Za izpolnitev tega cilja morajo biti najprej zagotovljene tehnične 

možnosti. Zagotovitev primernih prostorov in opreme sodiščem zagotavlja Ministrstvo za 

pravosodje RS.  

Ministrstvo za pravosodje skrbi tudi za strokovno izobraževanje in usposabljanje za delo v 

pravosodnih organih. Center za izobraževanje v pravosodju, katerega ustanovitelj je 

ministrstvo za pravosodje, izvaja izobraževanje sodniških pripravnikov, organizira in skrbi za 

izvedbo pravniških državnih izpitov. To pomeni, da pripravlja izobraževanja za nadgradnjo 

znanja pravnikov po zaključeni pravni fakulteti.  

Center za izobraževanje v pravosodju organizira in skrbi za izvedbo drugih preizkusov znanja 

za potrebe v pravosodju (stečajnih upraviteljev, prisilnih upraviteljev, sodnih cenilcev, sodnih 

tolmačev in sodnih izvršiteljev).  

Direktorji sodišč in predsedniki sodišč so se dolžni udeležiti izobraževanja, ki ga organizira 

Ministrstvo za pravosodje RS, izvaja pa Center za izobraževanju v pravosodju.  

Center za izobraževanje v pravosodju organizira in skrbi za izvedbo različnih oblik stalnega 

izobraževanja sodnikov, strokovnih sodelavcev in sodnega osebja ter izdaja strokovne 

publikacije.  

Obseg finančnih sredstev, nujnih za poslovanje, ima sodišča zagotovljena v okviru državnega 

proračuna Republike Slovenije, na podlagi finančnih načrtov posameznih sodišč pri 
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Vrhovnem sodišču RS. Dodeljena finančna sredstva sodišča porabijo za stroške poslovanja, 

plače zaposlenih, stroške brezplačne pravne pomoči ter stroške rednega vzdrževanja stavb in 

opreme. Predlogi finančnih načrtov posameznih sodišč in predlogi kadrovskih načrtov 

posameznih sodišč predstavniki sodišč usklajujejo na proračunskem odboru sodstva, ki je 

oblikovan pri Vrhovnem sodišču RS.  

Posebna organizacijska enota Vrhovnega sodišča RS je Center za informatiko (ZS-I, 70. 

člen), ki skrbi za tehnološko podporo poslovanja sodišč. Tehnološka podpora pomeni 

zagotavljanje vseh potrebnih pogojev za uporabo modernih informacijskih tehnologij pri 

poslovanju sodišč. Vsem uporabnikom na sodiščih morajo biti v skladu z njihovimi vlogami 

dostopne sodobne programske aplikacije in informacijski sistemi, ki učinkovito podpirajo 

potrebe njihovega delovnega mesta. V praksi je to izgradnja in vzdrževanje povezav lokalnih 

računalniških mrež, nakup in vzdrževanje standardne namizne računalniške opreme, razvoj ter 

zagotavljanje delovanja specializiranih informacijskih sistemov za spremljanje sodnih 

postopkov, sodnih registrov in pravnega informacijskega sistema ter izobraževanja sodnikov 

in sodnega osebja (Vrhovno sodišče RS 2011). Center za informatiko mora skrbeti tudi za 

dostopnost informacijskih tehnologij strankam (Elektronski vpogledniki v zemljiške knjige na 

sodiščih, vpogledniki v izdane številke Uradnega lista RS). 

Finančna sredstva za informatizacijo sodišč so zagotovljena v državnem proračunu pri 

Vrhovnem sodišču RS. Ravnanje s človeškimi viri pa je prepuščeno posameznemu sodišču, 

seveda le znotraj odobrene kvote dovoljenih zaposlitev. 

Učinkovito ravnanje s človeškimi viri na sodišču predstavlja velik izziv, tako za predstojnika - 

predsednika sodišča kot tudi za pooblaščence za upravljanje z zaposlenimi. 

Za delodajalca izven sfere državnih organov lahko ocenimo, da delovnopravna zakonodaja 

spodbuja učinkovito ravnanje s človeškimi viri vsaj v segmentu zaposlovanja (Franca 2007). 

Ti delodajalci se pri iskanju novih sodelavcev lahko poslužujejo različnih načinov 

pridobivanja novih kadrov. Lahko uporabijo svoja znanja, izkušnje, pa tudi socialne stike in 

svoje prakse pri iskanju (načine in kraje oglaševanja prostega delovnega mesta, prijemi za 

privabljanje najboljših strokovnjakov na področju, kjer zaposlujejo) ter izbiri (pogovori s 

kandidati v več krogih, preverjanje znanja s testi, reševanjem konkretne naloge, ugotavljanje 

odziva kandidatov v namišljeni krizni situaciji). Odločijo pa se lahko tudi za drugo pot.  

Celoten postopek pridobivanja in izbire oddajo specializiranim agencijam, ki se ukvarjajo s 

tovrstno dejavnostjo. Delovnopravna zakonodaja določa le način in kraj objave prostega 

delovnega mesta. To je objava po posebnem obrazcu, na Zavodu za zaposlovanje RS. Vse 

ostalo je prepuščeno delodajalcu. Koliko časa bo delodajalec iskal novega sodelavca, v 

kolikšnem času bo zaključil postopek izbire, ali bo sploh koga izbral ali pa se bo enostavno 

odločil, da postopek prekine (brez posebnih obrazložitev in pravnih dejanj) - vse to je 

prepuščeno njegovi odločitvi.  
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Pri plačilu je delodajalec relativno omejen, če izhajamo iz stališča, da je spodnji prag plačila 

omejitev. Minimalna plača in zajamčena plača sta zakonsko določeni kategoriji. Tudi 

kolektivne pogodbe določajo spodnji nivo plačila. Vse ostalo je prepuščeno delodajalcu. Pri 

prenehanju delovnega razmerja je delodajalec bolj zavezan k določenim ravnanjem. ZDR 

(Uradni list RS, št. 42/02) predpisuje, kdaj in v katerih primerih zaposleni preneha sodelovati 

z delodajalcem. Tudi postopki prenehanja so natančno predpisani.  

V primeru sodišča pa je težko reči, da delovnopravna zakonodaja spodbuja učinkovito 

ravnanje z zaposlenimi. Temu ni mogoče pritrditi, vsaj ne za vse kategorije zaposlenih.  

Postopki za popolnitev prostega delovnega mesta sodnika so zakonsko strogo predpisani. 

Predsednik sodišča lahko predlaga razpis za prosto delovno mesto Ministrstvu za pravosodje 

RS. V tem dejanju je mogoče videti del ravnanja s človeškimi viri nasproti sodnikom, ki že 

opravljajo funkcijo sodnika na sodišču. S prihodom novega sodnika na sodišče lahko 

predsednik sodnike, ki že opravljajo funkcijo sodnika na tem sodišču, razbremeni, jim 

zmanjša število pripadajočih zadev, zamenja področje dela pri posameznem sodniku 

(upošteva preference, nagnjenja posameznega sodnika k določenemu področju) in določi 

druge vodje oddelkov (v kolikor so izpolnjeni pogoji za oblikovanje oddelkov). Pri nadaljnjih 

dejanjih objave in izbire novega sodnika pa predsednik nima ključne vloge. Ministrstvo za 

pravosodje RS zbere vloge kandidatov, ko so te popolne, pa jih pošlje predsedniku sodišča. 

Po proučitvi tako prejetih popolnih vlog predsednik poda tudi mnenje o kandidatih. 

Vsi postopki, od vsebine objave prostega mesta sodnika do objave izbire kandidata za 

opravljanje funkcije sodnika, so zakonsko predpisani. Tudi časovni okvir je predpisan. V 

postopku objave in izbire ter imenovanja kandidata na funkcijo sodnika sodelujejo različni 

organi. To so Ministrstvo za pravosodje RS, predsednik sodišča, sodni svet in Državni zbor 

RS. Zgodi se lahko tudi to, da kateri izmed organov iz opravičljivih vzrokov prekorači rok za 

izvršitev posameznega dejanja in tako se časovni okvir razširi izven zakonsko postavljenih 

meja. 

Pri postopkih zasedbe prostega delovnega mesta javnega uslužbenca ima predsednik več 

možnosti. Glede na potrebe v delovnem procesu sodišča in nujnost zasedenosti delovnih mest 

za optimalno opravljanje dela na sodišču se odloči, kdaj bo posamezno prosto delovno mesto 

razpisano. Izbiro med kandidati lahko opravi sam, ali pa za oblikovanje predloga pooblasti 

bodisi komisijo, bodisi posameznega javnega uslužbenca. Glede na to, ali se opravljajo 

aktivnosti za zasedbo uradniškega delovnega mesta ali pa strokovno tehničnega, je tudi način 

izbire določen, tako v rokih kot tudi v posameznih postopkih. 

Za ravnanje z zaposlenimi v organizaciji je pomembno poznavanje delovnopravnih norm. 

Predpisov torej, ki določajo vsebino in količino pravic zaposlenih (npr. zakon o delovnih 

razmerjih, kolektivne pogodbe, branžne in podjetniške). Za določitev kataloga pravic iz 

delovnega razmerja v eni organizaciji velja za vse zaposlene ista delovnopravna zakonodaja.  
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Na sodišču pa so razmere bistveno drugačne.  

Na sodišču delodajalec zaradi različnega delovnopravnega okvira, ki ga mora uporabiti pri 

različnih kategorijah zaposlenih in odmeri njihovih pravic, ki izhajajo iz opravljanja dela, z 

različno stopnjo kreativnosti upravlja s človeškimi viri. Različne stopnje avtonomnosti pri 

novih zaposlitvah, glede na kategorijo novo zaposlenih, kažejo na togost upravljanja s 

človeškimi viri. 

Pri plačilu dela je za različne kategorije različna stopnja avtonomnosti. Prav tako področje 

odpuščanja različnih kategorij zaposlenih pri sodišču kaže na dejstvo, da predstojnik - 

predsednik sodišča v manjši meri lahko sprejme odločitev o morebitnih odpuščanjih. Pri 

novih zaposlitvah javnih uslužbencev predstojnik opravi postopek izbire novo zaposlenega. 

Pri novih zaposlitvah sodnikov, tj. pri novih nastopih sodniške funkcije, je predstojnikova 

vloga skrčena na mnenje o prihajajočem kandidatu. Predstojnik ocenjuje delo javnih 

uslužbencev, na osnovi ocene pa slednji lahko napreduje v plačnem razredu (za en ali dva 

plačna razreda), pri delu javnih uslužbencev pa ti napredujejo tudi v stopnji uradniškega 

naziva.  

Delo sodnikov ocenjuje personalni svet višjega sodišča, predsednik se z oceno sodnikovega 

dela seznani in odloči o napredovanju za en plačni razred. O napredovanju sodnikov za dva 

plačna razreda in napredovanju v višji sodniški naziv pa odloča sodni svet. 

Na to, da na sodiščih ni bilo mogoče govoriti o učinkovitem ravnanju s človeškimi viri, 

nakazujejo tudi zadnje spremembe zakona o sodišču, ki so uvedle institut poslovnega 

direktorja na sodišču. S to uvedbo sprememb naj bi nastopili tudi ugodnejši pogoji za 

učinkovitejše ravnanje s človeškimi viri, saj naj bi bila na takšen način uvedena večja 

prožnost pri urejanju kadrovskih zadev, vsaj na območju sodišč enega sodnega okrožja. Večja 

prožnost temelji na ustreznih zakonskih pravnih podlagah (Državni zbor RS 2009a). 

V primeru prvostopenjskega sodišča se torej postavlja vprašanje, ali veljavna zakonodaja 

spodbuja učinkovito ravnanje s človeškimi viri tudi v tem državnem organu. Če je odgovor na 

to vprašanje pritrdilen, se v nadaljevanju postavi novo, in sicer, ali to velja tudi za vse 

kategorije zaposlenih.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 96/09; v nadaljevanju 

ZS-I) je postavil pravni temelj za učinkovitejše ravnanje s človeškimi viri v pravosodju. V 61. 

členu ZS-I je zapisano, da so zadeve sodne uprave v pristojnosti predsednika sodišča in 

direktorja sodišča, če ni s tem zakonom določeno drugače. Med zadeve sodne uprave sodi tudi 

ravnanje s človeškimi viri.  

V nalogi so obravnavani pojmi okrajno sodišče, okrožno sodišče, organizacijska enota, 

območje okrožnega sodišča in neposredni proračunski uporabnik. Okrajno in okrožno sodišče 

sta prvostopenjski sodišči.  
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Za katere zadeve je pristojno okrožno sodišče, je določeno v 101. členu ZS-I, v katerih je 

pristojno okrajno sodišče, pa je določeno v 99. členu istega zakona.  

Okrožna sodišča so pristojna (ZS-I, 101. člen): 

− v kazenskih zadevah: 

− za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katera niso pristojna okrajna sodišča 

in za opravljanje preiskovalnih dejanj, za katera niso pristojna okrajna sodišča; 

− za opravljanje predhodnega postopka in sojenja na prvi stopnji o kaznivih dejanjih 

mladoletnikov; 

− za odločanje na prvi stopnji o izvršitvi kazenske sodbe tujega sodišča; 

− za izvrševanje kazenskih sodb iz prejšnjih treh alinej in kazenskih sodb okrajnih 

sodišč; 

− za opravljanje nadzorstva glede zakonitega in pravilnega ravnanja z obsojenci ter 

nadzorstva nad priporniki; 

− za odločanje v zunaj obravnavnem senatu (tudi v kazenskih zadevah iz pristojnosti 

okrajnih sodišč);  

− za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine;  

− v kazenskih zadevah, ki jih na osnovi ZS-I obravnavajo specializirani oddelki na sedežih 

višjih sodišč; 

− v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji:  

− v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 

− o priznanju tujih sodnih odločb; 

− v zadevah prisilne poravnave in stečaja ter likvidacije, v kolikor so v pristojnosti 

sodišča; 

− o sporih o pravicah intelektualne lastnine; 

− o nepravdnih zadevah, kadar tako določa zakon; 

− o predlogih za izdajo začasnih odredb, vloženih pred začetkom spora, kot to določa 

zakon, 

− za vodenje sodnega registra; 

− za sojenje oziroma odločanje o zadevah, za katere tako določa zakon; 

− za opravljanje mednarodne pravne pomoči. 

Okrajna sodišča so pristojna (ZS-I, 99. člen):  

− v kazenskih zadevah: 

− za sojenje na prvi stopnji o kaznivih dejanjih, za katere je zagrožena denarna kazen 

ali kazen zapora do treh let; 

− za opravljanje preiskovalnih dejanj glede kaznivih dejanj iz prejšnje alineje; 

− za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon; 

− v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji: 

− v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku; 
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− v zapuščinskih in drugih nepravdnih zadevah, če zakon ne določa drugače; 

− v zadevah izvršbe in zavarovanja, če zakon ne določa drugače; 

− za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, kadar tako določa zakon: 

− za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče 

in za opravljanje mednarodne pravne pomoči v zadevah o prekrških. 

Okrajna sodišča v državi so tista, ki so kot takšna določena v 114. členu ZS-I. Območje 

krajevne pristojnosti okrajnih sodišč je določeno s katastrskimi občinami. Podatke o tem, 

katere katastrske občine so vključene v območje posameznega okrajnega sodišča, je Vlada RS 

določila z uredbo.  

Posamezno okrajno sodišče je organizacijska enota okrožnega sodišča z njegovega območja. 

Izjema, ki jo je uzakonil ZS-I, je Okrajno sodišče v Ljubljani, ki je samostojna organizacijska 

enota. Za uzakonitev izjeme se je zakonodajalec odločil zaradi specifičnega položaja 

Okrajnega sodišča v Ljubljani. Kot največje sodišče v državi je imelo na dan 31. december 

2007 zaposlenih 332 javnih uslužbencev. Na tem okrajnem sodišču je funkcijo opravljalo kar 

120 okrajnih sodnikov. Na navedeni datum je v vsej državi opravljalo funkcijo sodnika 1.083 

sodnikov (Državni zbor 2009b). 

Območje okrožnega sodišča je opredeljeno v 115. členu ZS-I, ki določa, katera okrožna 

sodišča so v državi, kje je njihov sedež in katere organizacijske enote so vključene v območje 

posameznega okrožnega sodišča. 

Kot primer je mogoče navesti Gorenjsko, in sicer: okrajna sodišča so Okrajno sodišče v 

Kranju, Okrajno sodišče v Radovljici, Okrajno sodišče v Škofji Loki in Okrajno sodišče na 

Jesenicah. Okrožno sodišče v tem delu države je Okrožno sodišče v Kranju. Območje 

okrožnega sodišča v Kranju torej obsegajo okrajna sodišča v Kranju, Radovljici, Škofji Loki 

in na Jesenicah. Neposredni proračunski uporabnik, kateremu so dodeljene pravice 

razpolaganja s finančnimi sredstvi, je v navedenem primeru Okrožno sodišče v Kranju. 

Finančne obveznosti, ki nastanejo iz poslovanja okrajnega sodišča, so plačane iz dodeljenega 

obsega sredstev okrožnega sodišča.  

1.1    Namen magistrske naloge 

ZS-I je določil koncentracijo zadev sodne uprave. Razloge za koncentracijo vodenja in 

upravljanja je zakonodajalec prepoznal v težavah, s katerimi so se nekatera okrajna sodišča 

soočala zaradi tesnih kadrovskih okvirov. Število zaposlenih javnih uslužbencev je za vsako 

okrajno sodišče določal kadrovski načrt. Število funkcionarjev je za vsako okrajno sodišče z 

aktom določilo Vrhovno sodišče RS. Ob morebitni odsotnosti zaposlenih in pri kopičenju 

težjih postopkov so zato nastajale velike težave. Specializacija sodnikov, ki bi se uvrstili v kar 

najbolj kakovostno odločanje in ob bolj ekonomični izvedbi postopkov je bila otežena. 

Okrajno sodišče je moralo obvladovati pripad zadev po strukturi (gospodarske, nepravdne, 

kazenske, prekrškovne, izvršilne, nepravdne) in količini. Dodaten problem so predstavljali še 
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prehodi sodnikov iz okrajnih na okrožna sodišča. Prehod iz okrajnega sodnika v okrožnega 

sodnika, v višji naziv, se šteje za napredovanje sodnika. 

V pristojnosti predsednika okrožnega sodišča so zadeve sodne uprave v celoti (materialno, 

tehnično in finančno poslovanje sodišča, vodenje postopkov javnih naročil, odločanje o 

kadrovskih zadevah sodnega osebja, zagotavljanje varnosti na sodišču, spremljanje, 

analiziranje ter priprava prenove poslovnih procesov), v kolikor okrožno sodišče nima 

direktorja sodišča. Če pa je direktor sodišča imenovan, del navedenih nalog opravlja on, 

bodisi po pooblastilu predsednika, bodisi neposredno po zakonu (zagotavljanje varnosti na 

sodišču). Od vseh nalog, ki spadajo pod termin sodna uprava, so naloge zagotavljanja varnosti 

edine izvorne po zakonu, ki so v izključni in neposredni pristojnosti direktorja.  

Predsednik posameznega okrožnega sodišča po noveli ZS-I z letnim razporedom razporedi 

tudi okrajne sodnike iz njegovega okrožja in daje mnenje o številu potrebnih mest okrajnih 

sodnikov.  

Na prvostopenjskih sodiščih (v nadaljevanju sodišče) v državi opravljajo delo funkcionarji in 

istovrstne skupine javnih uslužbencev (uradniki - strokovno-tehnični). Te skupine javnih 

uslužbencev se med seboj razlikujejo po svojem položaju na sodišču in po umestitvi v 

organizacijsko strukturo sodišča.  

Njihov delovnopravni položaj določajo in urejajo različne pravne podlage, ki tudi različno 

urejajo nastop oz. vzpostavitev delovnega razmerja ter obveznosti in pravice posameznega 

zaposlenega na sodišču. Med javne uslužbence se uvrščajo uradniki in strokovno-tehnični 

delavci. Funkcionarji so sodniki.  

Namen naloge je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način uvedba instituta direktorja 

sodišča pomaga pri bolj učinkovitem in kakovostnejšem upravljanju s človeškimi viri.  

Namen je tudi ugotoviti, ali je uvedba instituta direktorja sodišča pripomogla k poenotenju 

ravnanja s človeškimi viri na vseh organizacijskih enotah sodišča oziroma, ali je bil z njegovo 

uvedbo ustvarjen pozitiven premik k poenotenju.  

Z uveljavitvijo ZS-I so namreč nastopili ugodnejši pogoji za učinkovitejše ravnanje s 

človeškimi viri. Postavljene so bile pravne podlage za uvedbo večje prožnosti pri urejanju 

kadrovskih zadev, vsaj na območju sodišč enega izmed sodnih okrožij.  

Namen dela je tudi ugotoviti, ali je zakon nedorečen in ali so še kakšna morebitna odprta 

vprašanja. Zakonsko določilo namreč, med drugim, ne prinaša jasne razmejitve pristojnosti ter 

odgovornosti med predsednikom sodišča in direktorjem sodišča.  

V nalogi bodo podani odgovori na naslednja vprašanja: 

− V kolikšni meri lahko predsednik sodišča upravlja s človeškimi viri? 

− V kolikšni meri lahko direktor sodišča upravlja s človeškimi viri? 
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− Kakšno je razmerje predsednik sodišča - direktor sodišča v zadevah ravnanja s 

človeškimi viri? 

− Kakšna je vloga pri ravnanju s človeškimi viri predsednikov okrajnih sodišč? 

− Ali obstoječi pravni okvir dopušča upravljanje s človeškimi viri? 

Pri obravnavanju naštetih vprašanj bodo postavljena izhodišča določila ZS-I, kjer bo treba 

ugotoviti prednosti, ki se v prakso lahko uvedejo skozi določila zakona. Na organizacijskih 

enotah sodišča namreč obstaja možnost istovrstne ravni ravnanja s človeškimi viri, kar doslej 

ni bila ravno praksa. Javne uslužbence je mogoče informirati v enaki meri, jih s pomočjo 

letnih pogovorov motivirati za delo, primerno usposobiti in doseči njihovo naravnanost k 

pripadnosti sodišču kot delodajalcu. 

1.2 Cilj magistrske naloge 

Cilj magistrskega dela je tudi ugotoviti, v kolikšni meri je izvršena dejanska implementacija 

določil ZS-I. S tem posledično, v povezavi z učinkovitejšim ravnanjem s človeškimi viri, pa 

tudi, kako uspešno je delovanje stopenjskega sodišča splošne pristojnosti. 

1.3    Metode dela 

V teoretičnem delu metoda dela temelji na proučevanju, analizi in sintezi strokovne literature, 

študiju predhodno veljavne zakonodaje, predlogih sprememb zakonodaje in pozitivne 

zakonodaje. Uporabljena so stališča resornega ministrstva in mnenja pristojne komisije. Na 

svetovnem spletu so pridobljene informacije o mnenjih in stališčih pravnih strokovnjakov.  

 

Empirična raziskava je izvedena na osnovi osebno sestavljenih vprašalnikov. Ti so 

posredovani predsednikom okrožnih sodišč, direktorjem okrožnih sodišč in vršilcem dolžnosti 

direktorjev okrožnih sodišč, po pošti.  

Predsedniki vseh enajstih okrožnih sodišč so izpolnjene vprašalnike vrnili. Vsi vprašalniki, ki 

so bili poslani direktorjem, vršilcem dolžnosti direktorjev sodišč, niso bili vrnjeni. Vzrok so 

objektivne okoliščine (celoletna odsotnost direktorice, nezasedeno delovno mesto direktorja). 

Namenski vzorec je bil izbran zato, ker so predsedniki okrožnih sodišč in direktorji sodišč 

pristojni ter odgovorni za ravnanje s človeškimi viri na sodišču in vedo največ o tem, tako za 

okrožna sodišča kot tudi za njihove organizacijske enote.  

Dobljeni rezultati iz vprašalnikov so zbrani, pregledani in razvrščeni po kategorijah 

odgovorov, analizirani ter obdelani in prikazani v obliki grafov. 

Pri celotni raziskavi so bile v veliko pomoč tudi delovne izkušnje, tako na delovnem mestu 

sekretarja okrožnega sodišča kot tudi na delovnem mestu direktorice sodišča.  
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1.4    Omejitve  

ZS-I se uporablja relativno kratek čas (od 1. januarja 2010 dalje). V tem obdobju se 

spremembe zakona, ki se nanašajo na vodenje in upravljanje sodišč, z določeno mero 

zadržanosti uveljavljajo v praksi. Kratek čas od uveljavitve zakona predstavlja tudi določeno 

omejitev. Imenovani direktorji funkcijo opravljajo namreč šele v prvi polovici mandatnega 

obdobja. 

Število anketirancev, ki so vključeni v raziskavo, je objektivno majhno. Okrožnih sodišč v 

državi je le enajst. V anketi so sodelovali vsi predsedniki okrožnih sodišč. Ob izvajanju 

ankete dve sodišči še nista imeli imenovanega direktorja, ena izmed direktoric pa je bila na 

porodniškem dopustu. V kolikor bi podatke pridobivali kasneje, v času priprave magistrske 

naloge, anketirancem ne bi mogli zagotoviti anonimnosti. Tako bi bili morebitni prejeti 

odgovori postavljeni tudi pod vprašaj verodostojnosti. 
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2 UMESTITEV SODNE VEJE OBLASTI V DRŽAVI 

Minilo je dvajset let od sprejetja Ustave Republike Slovenije (RS). Ustava ima v demokratični 

ureditvi pravne države najvišje mesto v hierarhiji pravnih aktov. Vsak zakon mora biti v 

skladu z ustavo. Govorimo o načelu nadvlade ali supremacije ustave nad drugimi akti. Ustava 

ne določa le kataloga človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč varuje tudi državljane 

pred samo državo. Tudi vse funkcije organov državne oblasti morajo biti utemeljene v ustavi 

in se morajo izvrševati v njenem okviru (Pogorelec 2009). 

V ustavi so postavljeni pravni okviri in določena pravila za politično delovanje države ter za 

varstvo državljanov.  

Vendar pa je treba realno razumeti razmere, saj doseg ustave ni neomejen oz. vsestransko 

vsemogočen. Odvisen je od razmer v družbi. Vse socialistične države, tudi slovenska, so 

imele uveljavljeno načelo enotne oblasti. Če je oblast preveč skoncentrirana, če jo je preveč in 

je vseobsegajoča, kvari. Lord Acton je dejal: »Power tends to corrupt, and absolute power 

corrupts absolutely« (Oblast kvari in absolutna oblast kvari absolutno) (Grad 2008). 

Načelo delitve oblasti naj bi zagotavljalo demokratično delovanje državne oblasti. Pa vendar, 

družba z dobro razvito neposredno demokracijo kljub uporabi načela enotnosti oblasti lahko 

deluje demokratično.  

V drugem odstavku 3. člena Ustave RS je določeno, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. 

Državljani in državljanke jo udejanjajo neposredno z udeležbo na referendumih in posredno 

prek volitev z delovanjem izvoljenih poslank in poslancev. V obeh primerih ljudstvo izvršuje 

oblast po načelu delitve oblasti.  

Načelo delitve oblasti ni postavljeno zaradi oblasti, temveč zaradi ljudstva. Vsebina ustave ni 

v postavitvi načina organiziranja posameznih državnih institucij in v določanju 

organizacijskih izvedb razmerij med posameznimi vejami oblasti. Z načelom delitve oblasti 

na zakonodajno, izvršilno in sodno, naj bi se preprečilo zlorabo oblasti - ta gre vedno na račun 

ljudstva oz. na račun pravic posameznika.  

Načelo delitve oblasti določa organizacijo in vsebino izvrševanja državne oblasti, originalne 

oblasti na več nosilcev. V ustavi so obravnavane različne funkcije državne oblasti, hkrati pa ni 

delitve različne originalne oblasti na več nosilcev. Načelo delitve oblasti razdeljuje 

pristojnosti in ne posameznega dela državne oblasti kot takšne. Državna oblast je nedeljiva, v 

državi ni mogoč istočasen obstoj več suverenih državnih entitet.  

Absolutna izvedba načela ločitve oblasti ne obstaja, saj bi to pomenilo, ne samo, da nosilci 

posamezne veje oblasti postavljajo sami sebe na funkcijo in le njej sami odgovarjajo, pač pa 

le, da si sami določajo svojo pristojnost in da s svojimi odločitvami ne smejo posegati v 

področje druge veje oblasti. Zaradi tega je v sistemih, ki poznajo načelo delitve oblasti, 

postavljena maksima, da mora med posameznimi vejami oblasti obstajati sistem zavor in 
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ravnovesij, s katerimi vsaka od teh vej oblasti vpliva na drugo in jo omejuje, prav tako pa tudi 

do določene meje sodelovanje, saj si sicer ni mogoče predstavljati delovanja sistema državne 

oblasti kot celote (Šturm 2002, 105).  

Za načelo delitve oblasti sta pomembna dva elementa, in sicer ločitev posameznih funkcij 

oblasti ter obstoj zavor in ravnovesij med njima. Zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti 

morajo biti ločene druga od druge. Organi in nosilci posamezne veje oblasti morajo biti ločeni 

drug od drugega in ne smejo biti isti (Šturm 2002).  

Ustava zagotavlja posameznim državljanom individualne pravice, med osnovnimi vejami 

oblasti pa vzpostavlja takšna razmerja, da nobena ne more dobiti prevlade ali monopola nad 

drugima dvema vejama oblasti. 

Načela ustavnega načela delitve oblasti so predvsem (Šturm 2002, 107): 

− da varuje in zagotavlja osebno svobodo posameznika; 

− pa prepreči koncentracijo in monopol oblasti, 

− da vzpostavi nadzor nad oblastjo in s tem prepreči njeno samovoljo, zlorabo oblasti in 

brezpravje;  

− da smiselno razporedi državne naloge in pristojnosti; 

− da vzpostavi vzajemno kontrolo nosilcev oblasti; 

− da vzdržuje ravnotežje in enakomerno porazdeljeno moč med posameznimi vejami oblasti 

in med njihovimi nosilci. 

Delitve državne oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast ni mogoče razumeti kot 

odnose nadrejenosti ali podrejenosti, temveč kot odnose omejevanja in sodelovanja 

enakovrednih vej oblasti, kjer ima vsaka lasten položaj in lastne pristojnosti.  

Zakonodajno oblast v Sloveniji izvršuje Državni zbor RS s sprejemanjem zakonov. Z zakoni 

zakonodajalec ureja pravna razmerja med državo in državljani, določa okvir in podlage za 

upravnopravno delovanje izvršilne oblasti. Na ta način delovanje izvršilne oblasti postane za 

državljane znano, pregledno in predvidljivo. Zakoni se sprejemajo po posebnem 

zakonodajnem postopku (Ustava RS, 89. člen). Upravičenci, ki lahko sprožijo zakonodajni 

postopek, so določeni v Ustavi RS. Predlagatelji so vlada, vsak poslanec, Državni svet RS in 

najmanj pet tisoč volivcev. Državni zbor je na takšen predlog dolžan začeti zakonodajni 

postopek, razpravljati mora o predlogu in odločiti o predloženem predlogu zakona.  

Državni zbor sprejme tudi spremembe Ustave RS, po posebnem postopku, z dvotretjinsko 

večino glasov. 

Druge osebe lahko dajo pobudo za sprejem posameznega zakona, vendar Državni zbor RS ni 

dolžan začeti zakonodajnega postopka.  
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Izvršilno oblast uresničuje vlada (politični del), s predsednikom vlade in z državno upravo 

(ministrstva in upravne enote - strokovni del), z izdajanjem podzakonskih izvršilnih predpisov 

ter z neposredno uporabo zakonov; v konkretnih primerih tudi z izdajo individualnih aktov. 

Vlada je hkrati vrh izvršilne funkcije in najvišji državni organ. Je kolegijski organ, ki je 

sestavljen iz predsednika vlade in ministrov. Vlada za namene izvajanja zakonov izdaja 

odloke, s katerimi ureja posamezna vprašanja, ali pa sprejema ukrepe, ki imajo splošen 

pomen. Vlada izdaja splošne akte - uredbe, s katerimi podrobneje ureja in razčlenjuje 

razmerja, ki so sicer določena v posameznem zakonu. 

V okviru političnega delovanja predlaga Državnemu zboru RS politiko, sprejem zakonov in 

drugih aktov ter skrbi za njihovo uresničevanje. To funkcijo je mogoče označiti kot 

iniciativno funkcijo. Pravica vlade, da predlaga zakone v sprejem državnemu zboru, je 

določena v 88. členu Ustave RS.  

V okviru strokovnega dela deluje kot vrh državne uprave - usmerja in nadzira delo upravnih 

organov. V tem delu opravlja funkcijo koordiniranja in nadzorstveno funkcijo. Vlada 

nadzoruje delo ministrstev, jim daje politične usmeritve za izvajanje politike in navodila za 

izvajanje zakonov ter drugih predpisov. V okviru izvajanja nadzora lahko vlada kot celota ali 

pa le njen predsednik zadrži izvršitev predpisa, ki naj bi ga izdal minister oz. posamezno 

ministrstvo. Vlada odloča tudi o kompetenčnih sporih med posameznimi ministri. 

Ministri opravljajo dvojno funkcijo: so člani kolegijskega organa in so predstojniki 

ministrstev. Vsak minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo. 

Ministrstvo izdaja podzakonske predpise, smernice in odredbe za izvajanje zakonov ter 

vladnih odlokov.  

Predpisi, ki jih izvršilna oblast sprejema, morajo imeti pravno podlago v zakonih, ki jih 

predhodno sprejme zakonodajno telo. Izvršilna oblast ne more spreminjati ali celo samostojno 

urejati zakonske materije. Podzakonski akti ne smejo vsebovati določb, ki nimajo podlage v 

zakonu. 

Izvršilna oblast je zadolžena za uresničevanje politike, ki jo z najvišjimi političnimi akti 

določa Državni zbor RS. Kot nosilka samostojne funkcije državne oblasti ima pristojnost, da 

izvaja politiko države, vse v okvirih, ki jih postavi državni zbor s sprejetimi akti (ustava, 

zakon, proračun). 

Sodno vejo oblasti izvršuje sodstvo. Izvršujejo jo redna in specializirana sodišča, na čelu z 

Vrhovnim sodiščem RS. Sodišča so tisti državni organi, ki odločajo o pravicah in dolžnostih 

posameznikov (fizičnih oseb, pravnih oseb), pa tudi o zakonitosti delovanja drugih državnih 

organov. 

Funkcijo sodišča lahko izvršujejo le, če sta zagotovljeni samostojnost in neodvisnost sodstva. 

Samostojnost sodstva je zagotovljena, če se funkcija izvaja v okviru organov, ustanovljenih z 

zakonom, ki predstavljajo zaokroženo funkcionalno celoto (Kobler 2003). Neodvisnost 
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sodstva pa se kaže v tem, da pri svojem delovanju ni vezano na mnenje, smernice ali interese 

katerega koli drugega državnega organa, temveč le na ustavo in zakon. Sodišča za razliko od 

drugih državnih organov, zlasti upravnih organov, sodnih funkcij ne opravljajo na lastno 

pobudo. Praviloma se sodni postopki začenjajo na predlog, tožbo oz. zahtevo posameznika ali 

pravne osebe oziroma njunih pooblaščencev. V interesu javnosti oz. države pa sodne postopke 

sprožajo in v času postopka nastopajo v vlogi pooblaščenca države državna tožilstva in 

državno pravobranilstvo.  

V okviru IV. poglavja Ustave, v podpoglavju f) Sodstvo, v 125. členu, je navedena temeljna 

ustavna določba, ki predstavlja izhodišče za celoten sodni sistem, tudi za neodvisnost 

sodnikov. Sodnikova neodvisnost pri sojenju izhaja iz načela delitve oblasti na zakonodajno, 

izvršilno in sodno, kot je to določeno v 2. odstavku 3. člena Ustave RS. Načelo neodvisnost 

sodnikov nima vloge in pomena le za sodnike, temveč je načelo povezano s 23. členom 

Ustave, po katerem ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah 

proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom 

ustanovljeno sodišče.  

O posameznikovi pravici mora biti odločeno z meritorno odločitvijo. Pravica do sodnega 

varstva je temeljna človekova pravica. Sodišča ne smejo biti pod vplivom politike, lobistov ali 

zunanje organizacije oz. organa. Nihče ne sme sodišču dajati navodil in odredb, kako naj v 

konkretnem primeru ravna.  

Sodnika pri delu zavezujeta le Ustava in zakon. To pa ne pomeni, da sodnik lahko sodi po 

svoji volji oziroma tako, kot on sprejema posamezen zakon, ga ocenjuje, kakor se njemu 

osebno zdijo določila zakona primerna ali ne. Okvir in omejitev sodnikove neodvisnosti 

predstavljajo določila ustave in zakona. Ustava sodnike zavezuje, da so pri sojenju neodvisni, 

pri sprejemu odločitve pa so vezani le na ustavo in zakon.  

Sodnik pri sojenju uporablja zakone in druge predpise, ves čas mora paziti na skladnost z 

Ustavo, predvsem pri določbah o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Če sodnik po 

pravilih interpretacije, predvsem z jezikovno in s teleološko razlago predpisa, lahko najde z 

Ustavo (v primeru podzakonskih predpisov pa tudi z zakonom) skladno razlago predpisa, ga 

bo seveda uporabil. Če pa do takšne interpretacije zakona ni mogoče priti, mora priti do 

zaključka, da je zakon po njegovem mnenju neskladen z ustavo, prekiniti mora postopek in 

začeti postopek presoje skladnosti zakona pred Ustavnim sodiščem RS.  

V kolikor pa se sodnik sreča s tovrstnim primerom pri uporabi podzakonskih aktov, mora z 

uporabo instituta exceptio illegalis zavrniti njegovo uporabo in odločiti neposredno na podlagi 

Ustave ter zakona. Določbe 125. člena Ustave RS, po kateri so sodniki vezani na Ustavo in 

zakone, ni mogoče razumeti tako, da se sodnikom ni treba ozirati na podzakonske predpise. 

Nasprotno, tudi podzakonski predpisi so del zavezujočega pravnega reda. Uporaba 

navedenega načela, z veljavnostjo zgolj za konkreten postopek, zgolj potrjuje pravilo, da so 

sodniki vezani tudi na ustavne in zakonite podzakonske predpise (Pogorelec 2009).  



 20 

Neodvisnost sodnika pri sprejemanju odločitev in sojenju ni privilegij sodnikov, temveč 

pravica državljanov. 

Kljub temu, da je neodvisnost sodnikov in s tem tudi sodišč z Ustavo ter zakoni opredeljena 

dokaj natančno, sama ureditev v popolnosti ne zagotavlja odprave nevarnosti, da bi ena ali 

druga veja oblasti vplivala na položaj sodstva. To se lahko pokaže pri volitvah sodnikov v 

Državnem zboru RS, prepustitvi ureditve organizacije sodstva v celoti zakonu; torej odločanju 

v parlamentu brez ustavnih omejitev (Šturm 2002, 904). 

Ena izmed temeljnih prvin sodnikove neodvisnosti je določena v 129. členu Ustave RS, ki 

določa, da je funkcija sodnika trajna. To načelo pomeni, da praviloma mandat oz. funkcija 

sodniku lahko preneha le na osnovi njegove volje. Sodnik lahko zaprosi za razrešitev s 

funkcije, sodniški funkciji pa se lahko tudi odpove. Z zakonom je določena tudi starostna 

meja, ki jo mora kandidat za sodnika doseči, da je lahko izvoljen za sodnika, ter starostna 

meja, pri kateri se sodnik upokoji.  

Sodnik je proti svoji volji lahko le razrešen, Ustava RS pa določa, v katerih primerih se to 

lahko zgodi (če pri opravljanju funkcije krši ustavo ali huje krši zakon). V tem primeru ga 

Državni zbor RS lahko (Ustava RS, 132. člen) razreši. Državni zbor pa mora razrešiti sodnika, 

če stori naklepno kaznivo dejanje z zlorabo sodniške funkcije. 

Ustavnopravno je sodna oblast neodvisna in zavarovana pred posegi vlade. V primeru, ko isti 

politični akter upravlja z vzvodi izvršilne oblasti, sodnik v najslabšem primeru ostane brez 

ustrezne strokovne moči. Stransko vprašanje namreč postaja, ali je določeno sodno odločitev 

zahtevala vlada, ki ji to ni dovoljeno, ali pa zakonodajalec, ki ima v tem primeru odprto pot 

(Šturm 1999, 17).  

Ustavnopravno je sodna oblast enakovredna v primerjavi z zakonodajno in izvršilno oblastjo. 

Za potrditev tega, da je sodna veja oblasti enakovredna z zakonodajno in izvršilno vejo 

oblasti, je treba položaj sodne oblasti in sodnikov, kot nosilcev te oblasti, obravnavati ter 

urejati primerljivo z drugima vejama oblasti. Na takšen način je zagotovljena neodvisnost 

sodnikov in integriteta ter dostojanstvo sodne oblasti. Enakovrednost sodne veje oblasti mora 

biti tudi glede materialnega statusa funkcionarjev.  

Način delovanja mehanizmov nadzora in ravnotežja med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo 

oblasti je v konkretnem primeru razviden iz uporabe določb ZSPJS v delu, ki se nanaša na 

plače sodnikov. Državni zbor je v navedenem zakonu določil, med drugim, tudi plače 

sodnikom. Sodniki se z določili, ki so urejala njihove plače, niso strinjali, zakonodajalcu pa so 

očitali njihovo neustavnost. Ureditev naj ne bi vzpostavljala ustreznih razmerij med plačnimi 

razredi sodnikov, poslancev in ministrov. Sodnikom naj torej ne bi zagotavljala plačila, 

primerljivo s plačilom funkcionarjev v drugih dveh vejah oblasti.  

Ustavno sodišče RS (2006) je o sodniških plačah presojalo prvič v decembru 2006 (Odločba 

št. U-I-60/06). Ugotovilo je, da je v skladu s 125. členom Ustave RS, ki določa načelo 
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neodvisnosti sodnikov, sodniške plače treba urediti z zakonom. V nadaljevanju je še 

presodilo, da so vse določbe ZSPJ in ZSS ter Odloka o plačah funkcionarjev, ki kažejo na 

ureditev plač sodnikov, v neskladju z navedenim ustavnim načelom.  

Sledilo je obdobje izkazovanja nestrinjanja sodnikov z ureditvijo plačnih razmerij med 

funkcionarji vseh treh vej oblasti. V juniju 2008 so sodniki opozorilno stavkali. V juliju 2008 

se je pričela bela sodniška stavka. Vlada RS se je decembra 2008 seznanila z zahtevami 

stavkovnega odbora sodnikov in pooblastila Ministrstvo za pravosodje RS za pogajalca.  

O stavki sodnikov je prof. Franc Grad menil, da ni dobra možnost. S takšnim načinom naj bi 

se sodniki spravili v položaj, v katerega so jih drugi želeli spraviti, in sicer v položaj navadnih 

uradnikov. Sodniki bi morali poudariti dostojanstvo in digniteto sodne funkcije. Zaradi države 

same mora imeti sodstvo svoj ugled, saj lahko le tako država normalno funkcionira (Grad 

2008). 

Druga odločba Ustavnega sodišča RS (2008) o sodniških plačah je bila sprejeta 11. decembra 

2008 (Odločba št. U-I-15 9/08).  

Tokrat je Ustavno sodišče RS zakonska določila presojalo tako z vidika načela delitve oblasti 

(Ustava RS, 3. člen, 2. odstavek), kot z vidika skladnosti z načelom neodvisnosti sodnikov 

(Ustava RS, 125. člen). V času postopka je pozvalo Državni zbor RS, naj odgovori na 

navedbe, trditve in zahteve, ki so jih sodniki navedli kot predlagatelji postopka ugotavljanja 

neustavnosti določb ZSPJS, ki se nanašajo na sodniške plače. Državni zbor ni odgovoril na 

zahtevo Ustavnega sodišča RS. Na navedbe predlagatelja je mnenje podala Vlada RS, kot 

predlagateljica ZSPJS. Menila je, da so zakonske določbe, ki se nanašajo na plače sodnikov, 

ustrezne in z njimi ni kršeno načelo uravnoteženosti posameznih vej oblasti. Mnenja Vlade 

RS predlagatelj ni sprejel. 

Ustavno sodišče (2008) je opravilo ustavno presojo določil ZSPJ, med drugim tudi določbe, 

ki govori o uvrstitvi sodniških funkcij v plačne razrede. Odločilo je, da so posamezna določila 

ZSPJS v neskladju z ustavo, v kolikor se nanašajo na sodnike. Razlike v plačnih razredih med 

najnižje uvrščenim okrajnim sodnikom in najnižje uvrščenim poslancem oz. ministrom so 

nesprejemljive z vidika enakovrednosti vseh treh vej oblasti. S stališča spoštovanja načela 

delitve oblasti je nedopustno, da je plačni razred vrhovnega sodnika izenačen s plačnim 

razredom najnižje uvrščenega poslanca (Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-15 9/08).  

Državnemu zboru je naložilo, da mora neskladje odpraviti v roku šest mesecev po objavi 

odločbe v Uradnem listu RS. Februarja 2009 je Vlada RS sprejela predlog uskladitve plač 

pravosodnih funkcionarjev z odločbama Ustavnega sodišča RS.  

Do udejanjanja odločb Ustavnega sodišča RS glede sodniških plač pa do danes še ni prišlo. 

Protesti sodnikov so bili izraženi včasih bolj glasno, včasih tišje. Nazadnje je ob sprejemanju 

zakona o interventnih ukrepih v oktobru 2010 mag. Nina Betetto, podpredsednica Vrhovnega 
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sodišča RS, opozorila, da ustavni določbi, ki se nanašata na plače sodnikov, še vedno nista 

uresničeni. Poudarila je, da večletno protiustavno stanje z neenakopravnim obravnavanjem 

funkcionarjev različnih vej oblasti kaže na grobo nespoštovanje odločb Ustavnega sodišča RS 

(Betetto 2011). 
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3 PRIKAZ UREDITVE PRED UVELJAVITVIJO NOVELE ZS-I 

3.1    Uvod 

Na vseh sodiščih, ne glede za katero sodišče gre, bodisi splošne ali pa specializirane 

pristojnosti, ne glede na to, ali gre za sodišča prve stopnje (okrajna ali okrožna) ali višje 

stopnje, so bile skupine istovrstnih kategorij zaposlenih enake. Te skupine so se med seboj 

razlikovale po svojem položaju na sodišču in po umestitvi v organizacijsko strukturo sodišča.  

Njihov delovnopravni položaj so določale in urejale različne pravne podlage, ki so tudi 

različno urejale nastop oz. vzpostavitev delovnega razmerja, pa tudi obveznosti in pravice 

posameznega zaposlenega na sodišču ter različno stopnjo možnosti odpusta.  

Drugačna ureditev in druge pravne podlage so veljale za sodnike.  

Na sodišču število zaposlenih javnih uslužbencev ni bilo poljubno. Števila zaposlenih ni bilo 

mogoče sprotno prilagajati potrebam opravljanja poslanstva sodišča in opravljanja servisa 

državljanom. V kolikor se je na sodišču naenkrat povečalo število zadev oz. so bili uvedeni 

določeni novi postopki (npr. zaradi spremembe zakonodaje, uvedba osebnega stečaja fizične 

osebe), sta se spremenila tudi obseg in zahtevnost dela. Tem spremembam ni bilo mogoče 

prilagoditi števila zaposlenih.  

Ena zadnjih večjih sprememb v načinu poslovanja slovenskih sodišč je bila uvedba snemanja 

glavnih obravnav. Ocenjuje se, da bi za strokovno pomoč pri snemanju glavnih obravnav 

sodišča potrebovali tonske tehnike. Ker pa kadrovski načrti ne dovoljujejo dodatnih zaposlitev 

v smislu povečanja števila zaposlenih (v kolikor je število odobrenih zaposlitev zasedeno), ni 

možno prilagoditi števila in strukture javnih uslužbencem dejanskim potrebam. Šele, ko bi se 

posamezno delovno mesto javnega uslužbenca izpraznilo, bi to delovno mesto lahko 

preoblikovali v delovno mesto tonskega tehnika.  

Predsednika sodišča je imenoval minister za pravosodje, in sicer na osnovi predloga Sodnega 

sveta RS. Predlog imenovanja je bil pripravljen po vloženih kandidaturah. Sodni svet je lahko 

v obrazloženem predlogu tudi navedel, kateremu kandidatu daje prednost. Imenovanje je bilo 

za čas šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvenstveno je bil imenovan za to 

funkcijo sodnik, ki se je izkazal predvsem z izjemnim pravnim znanjem, odličnostjo v 

sodniškem delu, v podrejenem kriteriju pa z vodenjem različnih struktur zaposlenih in 

poznavanjem financ ter ekonomskih kategorij. Predsednik sodišča je bil predvsem sodnik, ki 

je sodil. Poleg tega je opravljal še naloge sodne uprave.  

V zadeve sodne uprave je sodilo odločanje in druga opravila, s katerimi so bili na podlagi 

zakona, sodnega reda in drugih predpisov zagotovljeni pogoji za redno izvajanje sodne 

oblasti. V okviru izvajanja sodne uprave in izvajanja nadzora nad njenim izvajanjem ni bilo 
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dovoljeno posegati v neodvisen položaj sodnika pri odločanju o zadevah, ki jih je reševal 

(Zakon o sodiščih, Ur. l. RS, št. 94/07). 

Vzporedno z določenostjo nalog sodne uprave v ZS - UPB4 je tudi Sodni red RS v 172. člen 

določil, katere so te naloge: 

− notranja organizacija sodišča: 

− predsednik je z internim aktom predpisal število oddelkov, služb, pisarn;  

− kot predstojnik organa je ocenil, kakšna notranja organizacija je nujna za 

učinkovitejše in smotrnejše delo sodišča; 

− kakšna delovna mesta in v kateri organizacijski enoti bo za zasledovanje tega cilja 

sistemiziral za posamezna delovna mesta; 

− obveščanje javnosti:  

− predsednik je dajal informacije javnega značaja, bil je pooblaščenec za dajanje 

informacij javnega značaja; 

− organizacija poslovanja sodišč: 

− predsednik je moral delo organizirati na način, ki je omogočal udejanjanje poslanstva 

sodišča; 

− skrb, da je delo na sodišču potekalo pravilno in pravočasno ter čim bolj učinkovito; 

− statistično-evidenčno službo; 

− kadrovsko-personalne zadeve; 

− finančno-materialno poslovanje; 

− upravljanje s sodno zgradbo in z nepremičninami; 

− skrb in ukrepi za varnost ljudi ter premoženja na sodišču; 

− ekonomat; 

− izterjava taks; 

− delo s sodnimi depoziti;  

− druge zadeve, ki so bile določene v zakonu in sodnem redu; 

− poročanje o problematiki pri delu sodišča Vrhovnemu sodišču RS in Ministrstvu za 

pravosodje RS; 

− spremljanje poročanja javnih glasil o delu sodišča in evidentiranje poročanja. 

Spremljanje, ugotavljanje in analiziranje učinkovitosti dela sodnikov je bilo prav tako del 

sodno-upravnih opravil. 

Z izvajanjem sodno-upravnih del pri spremljanju, ugotavljanju in analiziranju učinkovitosti 

dela posameznega sodnika predsednik ni smel posegati v neodvisen položaj posameznega 

sodnika pri odločanju o zadevah, ki so mu bile dodeljene v reševanje. Tudi sodni red je 

določal prepoved poseganja predsednika v neodvisen položaj sodnika.  

Z ukrepi pravosodne uprave so bili zagotovljeni splošni pogoji za uspešno izvajanje sodne 

oblasti. V ta sklop aktivnosti so bile vključene priprave predlogov zakonov in drugih 

predlogov predpisov s področja organizacije ter poslovanja sodišč.  
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Pomembnejše naloge pravosodne uprave na področju ravnanja s človeškimi viri so 

izobraževanje in strokovno usposabljanje kadrov, izdajanje strokovne literature, zagotavljanje 

kadrovskih, materialnih in tehničnih pogojev za delo. 

V okviru pravosodne uprave se je izvajala mednarodna pravna pomoč, izvrševale so se 

kazenske sankcije, statistična in druga raziskovanja o poslovanju sodišč (ZS - UPB4, 74. 

člen).  

S sodno upravo in sodno-upravnimi deli so se ukvarjali tako predsedniki okrožnih kot tudi 

predsedniki okrajnih sodišč. S porabo finančnih sredstev se predsedniki okrajnih sodišč 

praviloma niso ukvarjali, ker okrajna sodišča niso bila neposredni proračunski uporabnik in 

jim kot takšnim niso bile dodeljene pravice porabe finančnih sredstev. Tudi, če bi okrajni 

predsedniki razpolagali v omejenem obsegu s finančnimi sredstvi (v obsegu, ki bi ga določil 

predsednik okrožnega sodišča), je bila odgovornost za njihovo porabo na predsedniku 

okrožnega sodišča. Zaradi širine, raznovrstnosti del in obsega del sodne uprave so bili 

imenovani na vsa sodišča (okrožna in okrajna) še podpredsedniki sodišča.  

Podpredsedniki okrožnih sodišč in podpredsedniki okrajnih sodišč so nadomeščali 

predsednika okrožnega oz. okrajnega sodišča. Podpredsednik je po pooblastilu predsednika 

opravljal zadeve iz pristojnosti predsednika tudi v drugih zadevah.  

Pri opravljanju nalog sodne uprave in sodno-upravnih nalog so predsednikom okrožnih sodišč 

lahko pomagali sekretarji sodišč. Njihova pristojnost se je zaključila z dajanjem predlogov za 

ureditev zadeve oz. za uvedbo novosti v poslovanju sodišč. Sekretarji so v okviru svojih 

pristojnosti izvajali odredbe predsednika okrožnega sodišča; njihove naloge, pristojnosti in 

odgovornosti so bile določene z zakonom in sodnim redom. Taksativno in natančno 

opredeljene so bile naloge sekretarja navedene v internem aktu o sistemizaciji posameznega 

sodišča.  

 V sodnem redu je bilo določeno, da zadeve sodne uprave na okrožnih, višjih in na vrhovnem 

sodišču izvršujejo sekretarji, pod nadzorstvom predsednika sodišča. Predsedniku je bilo 

naloženo, da za izvrševanje nalog sodne uprave izdaja potrebna pisna navodila in odredbe 

(SR, 176. člen). 

Glede sekretarja sodišča je sodni red določal, da vodi službo za sodno upravo in zadeve 

skupnega pomena, v okviru katere so bile lahko organizirane notranje organizacijske enote: 

tajništvo, statistično-evidenčna služba, finančno-računovodska služba, uprava zgradbe, 

kadrovska služba in vročevalska služba. Vodenje službe je nadziral predsednik okrožnega 

sodišča, v okviru katerega je bila organizirana služba. 

V Zakonu o sodiščih, ki je veljal pred uveljavitvijo novele (Ur. l. RS, št. 94/07 in 45/08), je 

bilo tudi določeno, da so zadeve sodne uprave v pristojnosti predsednika sodišča, če ni 

drugače določeno s tem zakonom.  
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Tudi v navedenem zakonu je bilo določeno, da je za izvrševanje zadev sodne uprave sodišče 

lahko imelo sekretarja sodišča. Pogoji, ki jih je moral izpolnjevati kandidat, so bili določeni v 

petem odstavku 61. člena. Izpolnjevati je moral pogoje za zasedbo delovnega mesta svetnika 

v pravosodju. Dokončano je moral imeti strokovno izobrazbo v rangu univerzitetne pravne ali 

ekonomske smeri ali pa visoko strokovne s specializacijo oz. z magisterijem iz navedenih 

smeri.  

Do uveljavitve ZS-I je vseh enajst okrožnih sodišč v državi imelo sistemizirano delovno 

mesto sekretarja okrožnega sodišča. Vsa sistemizirana delovna mesta sekretarjev okrožnih 

sodišč so bila zasedena. Vsi, razen enega, so bili po doseženi izobrazbi univerzitetni 

diplomirani pravniki, le en sekretar okrožnega sodišča je imel dokončano visoko strokovno 

izobrazbo ekonomske smeri s specializacijo. Izmed 44 okrajnih sodišč je imelo sistemizirano 

delovno mesto sekretarja okrajnega sodišča le eno sodišče. Na Okrajnem sodišču v Ljubljani 

je delo sekretarja okrajnega sodišča opravljal univerzitetni diplomirani pravnik. 

Sekretarji okrožnih sodišč niso imeli nikakršne pristojnosti za urejanje zadev, niti v obsegu 

dajanja predlogov na okrajnih sodiščih niti niso izvrševali zadev sodne uprave na okrajnih 

sodiščih. 

Predsednik sodišča (okrožnega in okrajnega, vsak za svoje sodišče) je vsako leto sprejel 

predlog kadrovskega načrta, z natančno navedbo števila sodniških mest, števila delovnih 

mest, ki so jih zasedali javni uslužbenci in števila delovnih mest javnih uslužbencev, ki so 

opravljali delo po posebnih projektih (delovno razmerje se sklepa za določen čas), kot npr. 

Herkules in Lukenda. V kategoriji javnih uslužbencev so bili zajeti uradniki in strokovno-

tehnični javni uslužbenci skupaj. V predlogu kadrovskega načrta, ki je bil predmet potrditve, 

niso bila določena delovna mesta po stopnji zahtevnosti in odgovornosti, določeno je bilo le 

dovoljeno končno število zaposlenih. Istovrstni predlog so sprejeli tudi predsedniki okrajnih 

sodišč iz sodnega okrožja tega okrožnega sodišča. Ti predlogi so bili posredovani v potrditev 

na Vrhovno sodišče RS.  

V predlogu je bilo navedeno tudi število sodniških mest, ločeno za okrožno in okrajna 

sodišča. Tega števila ni bilo mogoče spreminjati.  

Predsednik okrožnega sodišča je v okviru števila dovoljenih zaposlitev javnih uslužbencev na 

»svojem« sodišču lahko spreminjal strukturo delovnih mest. Razmerje med številom 

uradniških delovnih mest in številom strokovno-tehničnih delovnih mest se je lahko 

spreminjalo glede na potrebe sodišča. Pogoj za tovrstne spremembe so bila zagotovljena 

finančna sredstva (za modifikacijo strokovno-tehničnega delovnega mesta v uradniško 

delovno mesto).  

Po ugotovitvi, da finančna sredstva dopuščajo spremembo, je bilo treba spremeniti interni akt 

o sistemizaciji delovnih mest na sodišču. Pred dejansko uveljavitvijo modifikacije je sindikat 

sodišča moral soglašati z modifikacijo. 
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Do modifikacij te vrste je prihajalo bolj izjemoma. Delovno mesto se je lahko spremenilo le, 

če je bilo izpraznjeno.  

Kakšne posebne fluktuacije v smislu odhodov med javnimi uslužbenci na sodiščih v preteklih 

letih ni bilo zaznati. Delovna mesta so se sprostila ob odhodu v pokoj ali pa ob izvolitvi 

javnega uslužbenca na funkcijo sodnika (v primeru delovnih mest strokovnih sodelavcev). 

Prilaganje strukture delovnih mest javnih uslužbencev potrebam racionalne in optimalne 

organizacije dela na sodišču je bilo bolj teoretično, v praksi se je izvajalo redko. Posamezna 

okrajna sodišča so imela manjše število zaposlenih, odhodov ni bilo veliko.  

Število sodniških mest za posamezno sodišče je določil Sodni svet RS (Akt o določitvi števila 

sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 

35/94). Predsednik okrožnega sodišča je sicer lahko zaprosil za povečanje števila sodniških 

mest, vendar je Sodni svet RS prošnji redko ugodil. Vsa sodišča v državi so povečala število 

sodniških mest (tudi število javnih uslužbencev se je povečalo) z uvedbo programa odprave 

sodnih zaostankov, tj. programom Lukenda v letu 2006.  

Ministrstvo za pravosodje je leta 2005 sprejelo program Lukenda, kot daleč najbolj 

ambiciozno zastavljen projekt na področju odprave sodnih zaostankov. V njem je bil določen 

cilj, da se sodni zaostanki odpravijo do konca leta 2010. V prvi polovici leta 2010 je Vlada 

RS ugotovila, da je bil cilj postavljen preveč smelo in ne bo dosežen. Zato je 26. avgusta 2010 

sprejela sklep, s katerim je podaljšala aktivnosti v okviru programa Lukenda do 31. decembra 

2012.  

Nameni povečanja števila sodniških mest (tudi javnih uslužbencev) v okviru uresničevanja 

programa Lukenda so bili (Računsko sodišče RS 2010, 47): 

− zagotoviti dodatne človeške vire najbolj obremenjenim sodiščem z upoštevanjem 

dejavnika število pomembnejših zadev na sodnika; 

− zagotoviti dodatne človeške vire sodiščem, ki bodo z dodatnimi zaposlitvami lahko zelo 

povečala število rešenih pomembnejših zadev; 

− doseči široko razpršitev kadrovskih virov tako, da bi bila dodatnih zaposlitev deležna 

večina sodišč; 

− izboljšati primerljivost sodišč glede obremenjenosti sodnikov in sodnega osebja s 

pomembnejšimi zadevami; 

− izboljšati primerljivost sodišč glede razmerja sodnik - sodno osebje. 

V obdobju izvajanja programa Lukenda, od uvedbe do 31. decembra 2009, se je število 

sodnikov na vseh sodiščih skupno povečalo za 115, kar predstavlja 12 % povečanje.  

Število sodnega osebja se je v obravnavanem obdobju povečalo za 718, kar predstavlja 

28,1 % povečanje (Računsko sodišče RS 2010, 51). 
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Zakonske podlage, ki so postavljale temelj ravnanja z zaposlenimi, so bile za javne 

uslužbence Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Ur. l. RS, št. 42/02), Zakon o javnih 

uslužbencih (ZJU) (Ur. l. RS, št. 63/07), Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO) (Ur. l. 

RS, št. 15/90) in ustrezni podzakonski akti k vsakemu področnemu zakonu. 

Navedene pravne podlage so veljale za vse zaposlene javne uslužbence v okviru posamezne 

skupine zaposlenih; veljale so tudi za zaposlene po programu Lukenda v delu, ki so urejale 

delovno razmerje za določen čas. 

Za sodnike sta veljali dve izmed pravnih podlag, tj. Zakon o sodniški službi (ZSS) (Ur. l. RS, 

št. 94/07) in Zakon o sodiščih (Ur. l. RS 94/07 - UPB in 45/08) ter ustrezni podzakonski akti k 

vsakemu področnemu zakonu.  

Tudi za sodnike, ki so začeli opravljati funkcijo sodnika po programu Lukenda, so veljale 

navedene pravne podlage in to v celoti. Sodniki, ki so začeli opravljati funkcijo po programu 

Lukenda, so postali funkcionarji za nedoločen čas. V tem so se razlikovali od ostalih novo 

zaposlenih po programu Lukenda. Po zaključku Lukende bodo ti sodniki funkcijo opravljali 

še naprej, število sodnega osebja pa se bo zmanjšalo za javne uslužbence, ki so sklenili 

delovno razmerje le za čas izvajanja programa Lukenda. 

Navedene pravne podlage različno opredeljujejo načine in postopke za sklenitev delovnega 

razmerja ter določajo sklenitev delovnega razmerja tudi z odložnim pogojem. Za vsako izmed 

kategorij zaposlenih so predpisani različni načini ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za 

opravljanje določenega dela, kar velja tudi za različne organe, ki ugotavljajo primernost in 

sposobnost posameznika za opravljanje določenih vrst dela.  

Kar se tiče socialnega dialoga in kolektivnega dogovarjanja za strokovno-tehnične javne 

uslužbence ter uradnike veljajo določila Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) (Ur. l. 

RS, št. 57/08), Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave 

samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Ur. l. RS, št. 60/08), za funkcionarje pa seveda 

ne veljajo. 

Vsem trem kategorijam zaposlenih pa je skupna uporaba pravnih podlag za določitev osnovne 

plače z uvrstitvijo v plačne skupine. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Ur. l. 

RS, št. 95/07) je bil temelj uvrščanja in določanja osnovnih plač vsem trem kategorijam. 

Izplačila morebitne delovne uspešnosti so že temeljila na različnih pravnih podlagah. Za dve 

kategoriji, za strokovno-tehnične javne uslužbence in uradnike, določa pogoje in višino 

Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. 

RS, št. 57/08); za sodnike pa je pravni temelj ZSS.  
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3.2    Javni uslužbenci - strokovno-tehnični javni uslužbenci  

Katera delovna mesta so strokovno-tehnična na sodišču, je bilo določeno z internim aktom 

sodišča - Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na sodišču. Sprejel ga je 

predsednik, za okrožno sodišče predsednik okrožnega sodišča, za okrajno sodišče pa 

predsednik okrajnega sodišča. Predstavnik sindikata je moral pred dejansko uveljavitvijo 

soglašati z vsebino akta oz. s spremembami, ki naj bi jih uvedel akt. 

Z ustrezno določitvijo strokovno-tehničnih in uradniških delovnih mest je bilo treba 

zagotavljati učinkovito izvajanje sodne veje oblasti. Z navedeno določitvijo delovnih mest je 

bila določena neposredna odgovornost vsakega javnega uslužbenca za njegovo delo na 

sodišču.  

Položaj in način izbire kandidatov za opravljanje strokovno-tehničnih opravil na sodišču se je 

najbolj približal načinu, ki velja za organizacije zunaj sistema državne uprave.  

Na strokovno-tehničnih delovnih mestih zaposleni opravljajo spremljajoča dela na področju 

kadrovskega in materialno-finančnega poslovanja, tehnična ter podobna dela. Na sodišču so 

tovrstna dela in naloge tista, ki jih je treba opravljati, da sodišče lahko posluje - da izvaja 

naloge, zaradi katerih je ustanovljeno.  

Strokovno-tehnični javni uslužbenci v računovodstvu opravljajo naloge v skladu z zakonom 

ter računovodskimi standardi za finančno in računovodsko poslovanje sodišč. Računovodstvo 

vodi vodja službe. 

Strokovno-tehnični javni uslužbenci v kadrovski službi opravljajo kadrovsko-personalne 

zadeve. Kadrovsko službo vodi vodja kadrovske službe. 

Strokovno-tehnični javni uslužbenci v sprejemno-odpremni službi opravljajo dela, ki se 

nanašajo na sprejem in oddajo pošiljk, skrbijo za osebno vročanje sodnih pošiljk, ki se vročajo 

na sedežu sodišča ter opravljajo vročevalska opravila.  

Strokovno-tehnični javni uslužbenci v ekonomatu nabavljajo in izdajajo potrošni material ter 

vodijo evidence o stanju zalog materiala. 

Strokovno-tehnični javni uslužbenci v arhivu arhivirajo spise, izločajo in uničujejo 

nepotrebno dokumentacijsko gradivo, izdajajo spise iz arhiva ter vodijo evidenco o tem in 

oddajajo oz. odbirajo gradivo za oddajo v pristojni zgodovinski arhiv. 

Sodne zapisnikarice pišejo na obravnavah, narokih, zaslišanjih, samostojno sestavljajo dopise, 

dostavljajo spise osebno sodnikom in opravljajo administrativna dela po odredbi sodnika, 

predsednika sodišča ter direktorja sodišča.  
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Strokovno-tehnični javni uslužbenci v službi za informatiko skrbijo za nemoteno delovanje 

informacijskih sistemov, za nemotene komunikacije s Službo za informatiko pri Vrhovnem 

sodišču RS.  

Na strokovno-tehničnih delovnih mestih opravljajo dela še telefonisti, čistilci in tajnice.  

Strokovno-tehnični javni uslužbenci opravljajo dela in naloge, ki jih imajo navedene v svojih 

pogodbah o zaposlitvi ter dela po odredbi predsednika sodišča in direktorja sodišča.  

Predstojnik organa oz. predsednik okrožnega sodišča je za prosto delovno mesto izbral 

kandidata, ki je ustrezal pogojem iz Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

sodnega osebja sodišča. Celoten postopek izbire je temeljil na določilih ZDR.  

Izbrani kandidat je bil z odločitvijo o izbiri seznanjen z obvestilom. Neizbrani kandidat je 

lahko neposredno vložil tožbo pri delovnem sodišču le iz razloga morebitne diskriminacije 

(ZDR, 6. člen) in na ta način uveljavljal sodno varstvo svojih pravic. 

Predsednik okrožnega sodišča, kot predstavnik države, je v njenem imenu sklenil pogodbo o 

zaposlitvi z izbranim kandidatom. Kandidat, ki do sklenitve delovnega razmerja še ni 

opravljal dela na sodiščih in ni imel opravljenega izpita iz sodnega reda, se je v pogodbi o 

zaposlitvi zavezal, da bo izpit opravil v roku enega leta od sklenitve pogodbe.  

Pogodba o zaposlitvi se je razlikovala od tovrstnih pogodb, sklenjenih izven sfere pravosodja, 

v posameznih specifičnostih. Iz pogodbe o zaposlitvi je tudi nedvoumno izhajalo, da 

strokovno-tehnični javni uslužbenci nimajo pravice do stavke oz. je njihova pravica do stavke 

omejena. Zato jim je bila priznana pravica do določenega dodatka k plači. Prav tako je bila v 

pogodbi o zaposlitvi strokovno-tehničnega javnega uslužbenca navedena zaveza o varovanju 

podatkov, s katerimi se bo srečeval pri opravljanju svojega dela. Ob sklenitvi delovnega 

razmerja so bili strokovno-tehnični javni uslužbenci opozorjeni na spoštovanje Kodeksa 

javnih uslužbencev ter Kodeksa etike javnih uslužbencev v državnih organih in lokalnih 

skupnostih. Po odredbi predsednika je bil strokovno-tehnični javni uslužbenec dolžan 

opravljati tudi dela in naloge, ki niso bile navedene v pogodbi o zaposlitvi. Zadoščala je 

odreditev opravljanja del, kakor je to določil predsednik sodišča ali direktor sodišča.  

Strokovno-tehnični javni uslužbenec je v času zaposlitve lahko napredoval v plačnih razredih 

na vsaka tri leta. Pravno podlago za napredovanje v višji plačni je predstavljal Zakon o 

sistemu plač v javnem sektorju. Za napredovanje je strokovno-tehnični javni uslužbenec 

moral izpolnjevati tudi pogoje, določene v Uredbi o napredovanju v plačne razrede (Ur. l. RS, 

št. 51/08). Za to, da bi strokovno-tehnični javni uslužbenec lahko napredoval, sta morala biti 

kumulativno izpolnjena dva pogoja. Od njegovega zadnjega napredovanja je moralo miniti tri 

leta in v tem času je moral pridobiti tri letne ocene, ki so mu omogočale napredovanje. 

Pridobitev ocene je bila vezana na opravljanje dela in ne na delo na delovnem mestu v istem 

tarifnem razredu. Javni uslužbenec je moral biti ocenjen, če je v koledarskem letu opravljal 

delo najmanj šest mesecev. 
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Na okrajnih sodiščih so ocenjevanje strokovno-tehničnih javnih uslužbencev in uradnikov 

izvajali predsedniki okrajnih sodišč.  

Na okrožnih sodiščih, posebno tistih, kjer je bilo število zaposlenih javnih uslužbencev večje, 

pa je običajno predsednik okrožnega sodišča pooblastil vodje oddelkov za ocenjevanje ali pa 

sekretarja sodišča.  

Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje zaupanih del in nalog je potekalo po postopku, ki ga 

je primarno predpisoval ZDR, če ni bilo s posebnim zakonom drugače določeno (ZDR, 2. 

člen, 1. odstavek). Za javne uslužbence je takšen poseben zakon ZJU, ki določa, da za 

delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo 

prepisi, ki urejajo delovna razmerja, v kolikor ZJU ne določa drugače. 

Glede ugotavljanja o nesposobnosti in posledično odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačila 

odpravnine, prvi odstavek 159. člena ZJU določa uporabo ZJU. V tem zakonu pa ni pravne 

podlage za izplačilo odpravnine ob odpovedi pogodbe iz razloga nesposobnosti. ZJU drugače 

in širše od ZDR ureja možnost premestitve javnega uslužbenca v primeru odpovedi pogodbe 

o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.  

Predsednik okrožnega sodišča je strokovno-tehničnega javnega uslužbenca lahko premestil na 

drugo delovno mesto v okviru okrožnega sodišča. Premestitev je lahko izvedel na osnovi želje 

javnega uslužbenca, ali pa zaradi potreb delovnega procesa, z njegovim soglasjem ali brez 

soglasja. Premestitev je predsednik okrožnega sodišča izvedel po pridobljenem soglasju 

javnega uslužbenca in z javnim uslužbencem sklenil aneks k pogodbi o zaposlitvi. V kolikor 

javni uslužbenec ni soglašal s premestitvijo, je predsednik izdal ustrezen sklep. Za 

premestitev so morali biti izpolnjeni pogoji, in sicer je premeščeni javni uslužbenec moral 

izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela in moral je biti sposoben delo tudi 

opravljati.  

Predsedniki okrajnih sodišč so samostojno in neodvisno izbirali kandidate za opravljanje 

strokovno-tehničnih del.  

Pogodbe o zaposlitvi so prav tako podpisovali predsedniki okrajnih sodišč in izdajali 

individualne pravne akte strokovno-tehničnim uslužbencem.  

Glede odpuščanja oz. zmanjševanja je bilo treba ob ugotovitvi morebitnih presežnih delavcev, 

ob redni oz. izredni odpovedi delovnega razmerja, upoštevati določila ZJU in ZDR.  

Strokovno-tehničnemu javnemu uslužbencu je delovno razmerje prenehalo, če v enem letu od 

sklenitve delovnega razmerja ni uspešno opravil izpita iz sodnega reda. V tem primeru je 

predsednik okrožnega oz. okrajnega sodišča izdal ugotovitveni sklep, kjer je določil datum 

prenehanja. Pritožba zoper navedeni sklep ni zadržala izvršitve. 
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Določanja pravic iz dela, kot so pravica do rednega ali študijskega dopusta, je bilo 

opredeljeno v ZDR in ZDDO, glede pravice do izredne odsotnosti v posebnih primerih in 

pravice do socialne pomoči pa je bilo treba upoštevati določila KPJS. 

Predsedniku okrožnega sodišča je bilo v celoti prepuščeno, da v okviru finančnih sredstev, ki 

so sodišču, kot neposrednemu proračunskemu uporabniku, zagotovljena iz proračuna, 

preoblikuje, ukinja, na novo oblikuje posamezna strokovno-tehnična delovna mesta, seveda 

vse v okviru dovoljenega števila odobrenih delovnih mest v vsakokratnem kadrovskem 

načrtu. Vse aktivnosti je predsednik lahko izvrševal na področju okrožnega sodišča.  

Za okrajna sodišča (istega sodnega okrožja) so bili pristojni predsedniki okrajnih sodišč tudi 

glede preoblikovanja delovnih mest. Za preoblikovanje slednjih, tj. modifikacijo delovnih 

mest, so morali biti izpolnjeni pogoji podobno kot na okrožnem sodišču (preoblikovanje ne 

sme povzročiti dodatnih finančnih obremenitev, soglasje sindikata). V strukturo strokovno-

tehničnih delovnih mest okrajnega sodišča predsednik okrožnega sodišča ni posegal.  

Pri urejanju delovnih razmerij in upravljanju s to kategorijo zaposlenih na sodišču so 

primarne pravne podlage ZDR in KPJS ter seveda v plačnem delu ZSPJS.  

3.3    Javni uslužbenci - uradniki 

Uradniki so javni uslužbenci, ki na sodiščih opravljajo javne naloge. ZJU določa, da so javne 

naloge tiste, ki so neposredno povezane z izvrševanjem oblasti ali z varstvom javnega 

interesa.  

Eno izmed uradniških del na sodiščih je uradniško delovno mesto vodje vpisnika. Vpisničar 

vodi vpisnike, knjige, imenike, skladno s sodnim redom, vodi potrebne evidence, zbira 

statistične podatke, pripravlja statistična poročila, izdeluje enostavne sklepe, dopise ter skrbi 

za objave v uradnih listih, izterjuje sodne takse, ugotavlja pravnomočnost sodnih odločb, 

dostavlja druga pisanja in spise osebno sodnikom. 

Zanimiva je določitev del in nalog na uradniškem delovnem mestu strokovni sodelavec, 

predvsem iz razloga, ker je to delovno mesto največkrat predhodno mestu okrajnega sodnika. 

Praksa prvostopenjskih sodišč splošne pristojnosti v državi je, da strokovni sodelavci 

kandidirajo za izvolitev v funkcijo okrajnega sodnika. Do zdaj so bili v pretežni meri vsi tudi 

izvoljeni (ob izpolnjevanju ostalih formalnih pogojev).  

Na uradniškem delovnem mestu strokovnega sodelavca zaposleni opravljajo naslednja dela in 

naloge (ZS-I, 54. člen): 

− proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za sprejem 

odločitev, pripravljanje odločitev, pripravljanje obrazložitve odločitev; 

− spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature; 
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− sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po 

naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na 

glavno obravnavo, vodenje obravnav; 

− opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na 

posameznem področju in materialnimi predpisi; 

− sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na 

področju delovanja organa; 

− priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij; 

− poročanje na sejah zunaj obravnavnega senata in izdelava osnutkov sodnih odločb; 

− opravljanje drugih nalog, določenih s področnimi predpisi; 

− izvrševanje zadev uprave organa; 

− vodenje in koordiniranje dela osebja organa; 

− priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa; 

− opravljanje najzahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na 

posameznem področju, in materialnimi predpisi; 

− priprava dogovorov za odvračanje pregona in spremljanje izvrševanja dogovorov; 

− zastopanje strank po pooblastilu funkcionarja pred sodišči in drugim organom; 

− opravljanje drugih del, skladno s sodnim redom, po odredbi predsednika okrožnega 

sodišča ali direktorja sodišča in sodnikov. 

Uradniška delovna mesta na sodiščih so še delovna mesta sodniških referentov, strokovnih 

sodelavcev, zemljiško-knjižnih referentov, referentov izvršb, kadrovskih referentov, sodniških 

pomočnikov in vodij uradov predsednikov. 

Pojasnjeno je že, da je predsednik okrožnega in okrajnega sodišča z internim aktom, tj. 

Aktom o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest določil notranjo organizacijo sodišča. Pri 

vsakem delovnem mestu je bilo treba določiti najmanj opis nalog in pogojev za zasedbo 

delovnega mesta.  

Pri uradniških mestih na sodišču, na katerih se javni uslužbenci srečujejo s prikritimi ukrepi in 

je za manipulacijo s podatki nujno varnostno preverjanje, je v sistemizaciji moralo biti 

določeno, katera uradniška delovna mesta so to.  

Predsednik je določil, glede na naloge, ki so zaupane sodišču v izvajanje, katera so tista dela 

in opravila, ki so bila po pomembnosti in zahtevnosti takšne narave, da so se opravljala kot 

dela na uradniških delovnih mestih.  

ZJU je urejal skupna načela in vprašanja sistema javnih uslužbencev. Šele, ko se je ugotovilo, 

da določena življenjska situacija v uslužbenskem razmerju ni bila urejena v tem zakonu, se je 

podrejeno uporabljalo za pravno podlago ustrezna določila ZDR.  
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Postopek izbire novega javnega uslužbenca, ki je zasedel uradniško delovno mesto, je bil 

predpisan v Uredbi o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v 

pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) in je bil ter je še vedno formalističen in tog.  

Postopek izbire kandidatov se je začel z objavo javnega natečaja, v kolikor je bil čas 

opravljanja del in nalog na uradniškem delovnem mestu opredeljen kot nedoločen. Za 

zasedbo uradniškega delovnega mesta uradnika za nedoločen čas je treba glede na določila 

uredbe izvesti javni natečaj.  

Izbirni postopek je lahko vodil predsednik okrožnega ali okrajnega sodišča osebno. Kot 

predstojnik sodišča je lahko tudi imenoval. V izbirnem postopku se je presojalo izpolnjevanje 

formalnih pogojev za zasedbo uradniškega delovnega mesta (ustrezna stopnja izobrazbe 

kandidata, ustrezna smer izobrazbe, zadostno število delovnih izkušenj, državljanstvo, 

opravljen pravniški državni izpit), ugotavljala pa se je tudi usposobljenost kandidata za 

opravljanje nalog na uradniškem delovnem mestu. 

Komisija je pripravila merila za izbor kandidatov in določila faze izbirnega postopka. Izbirni 

postopek je končala z oblikovanjem predloga, s katerim je predsedniku sodišča predlagala, 

katerega kandidata naj izbere za opravljanje prostih razpisanih del in nalog.  

Kandidat za prosto delovno mesto in sodišče kot delodajalec sta stopila v določeno razmerje 

že pred sklenitvijo delovnega razmerja. Kandidatu, ki ni bil uvrščen v izbirni postopek in je 

bil mnenja, da je njegova neuvrstitev neupravičena, je bilo zagotovljeno večstopenjsko pravno 

varstvo, najprej pri potencialnem delodajalcu, ponovna ocena neuvrstitve, nato pred 

pritožbenim organom v okviru Ministrstva za javno upravo RS in nato tudi pri pristojnem 

delovnem sodišču. 

Izbrani in neizbrani kandidat sta bila o vsebini odločitve seznanjena s sklepom, ki je vseboval 

ustrezni pravni pouk za zagotavljanje pravnega varstva. V prvi fazi je bil pritožbeni organ 

Komisija za pritožbe pri Vladi RS. Sam izbor kandidata je pomenil šele prvo stopnjo pri 

sklenitvi delovnega razmerja in umestitvi v organizacijsko strukturo sodišča. Kandidata, ki je 

bil izbran, je bilo treba nato imenovati v uradniški naziv, ki je bil osnova za določitev osnovne 

plače.  

Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje del in nalog na uradniškem delovnem mestu 

je bil predpogoj, da sta bila individualna akta, izdana izbranemu kandidatu, sklep o izbiri in 

sklep o imenovanju v uradniški naziv pravnomočna oz. dokončna. 

Pogodbo o zaposlitvi z izbranim kandidatom je v imenu države podpisal predsednik sodišča. 

Pogodba o zaposlitvi je morala vsebovati vse sestavine, kot jih določata ZDR in ZJU. 

Dopuščena je bila tudi sklenitev delovnega razmerja z odloženim pogojem. V kolikor izbrani 

kandidat ni imel opravljenega izpita iz sodnega reda in usposabljanja za imenovanje v naziv, 

se je delovno razmerje sklenilo za nedoločen čas, kandidat pa je moral v roku enega leta od 

sklenitve opraviti navedeni izpit in usposabljanje. Če pa je bilo s sistemizacijo določeno, da je 
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za opravljanje del in nalog treba imeti opravljen pravniški državni izpit, spregled 

neopravljenega izpita ni bil mogoč. Takšen kandidat se v izbirni postopek ni uvrstil, saj ni 

izpolnjeval formalnih pogojev. Postopek je bil enak pri kandidatu, ki ni imel opravljenega 

izpita iz upravnega postopka, pa je bil ta izpit določen med pogoji v sistemizaciji delovnih 

mest sodišča.  

S kandidati, ki so sklenili delovno razmerje za določen čas, je bilo ravnanje drugačno. Zaradi 

sklenitve delovnega razmerja za določen čas niso bili imenovani v naziv, vse pravice in 

obveznosti iz naziva pa so imeli. Prav tako niso bili zavezani k usposabljanju za imenovanje v 

naziv. Tudi izpita iz sodnega reda niso bili dolžni opraviti.  

Pri sklenitvi ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi pa ZJU drugače kot ZDR določa, kdaj 

in v katerih primerih je dopustno skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi. 

Uradnik je v času zaposlitve lahko, ob izpolnjevanju pogojev, napredoval v plačne razrede in 

v višje uradniške nazive (Uredba o napredovanju v plačne razrede, Ur. l. RS, št. 51/08 in 

Uredba o napredovanju uradnikov nazive, Ur. l. RS, št. 98/08) na vsaka tri leta.  

Za vsakega uradnika je bila vsako leto izdelana ocena njegovega dela, na posebnem 

ocenjevalnem listu, kjer je morala biti ocena tudi obrazložena. V oceni je predpostavljeni 

ugotovil, v kolikšni meri je bil uradnik uspešen pri opravljanju svojega dela, kakšen je bil 

njegov prispevek k delovanju sodišča, tudi z medsebojno primerjavo delovnih in strokovnih 

kvalitet uradnikov v primerljivih nazivih in na primerljivih delovnih mestih.  

Uradnikov način opravljanja dela je bil lahko ocenjen z ocenami »odlično«, »dobro«, 

»zadovoljivo« ali »nezadovoljivo«.  

Uradnik je imel pravico biti ocenjen. Predpostavljeni je bil dolžan uradnika z oceno seznaniti. 

Uradnik, ki ni bil ocenjen oziroma, če se ta z oceno ni strinjal, je v osmih dneh od poteka roka 

za ocenitev oziroma za seznanitev z oceno lahko zahteval, da se ga oceni oziroma, da se 

njegova ocena preizkusi pred komisijo. Predsednik sodišča je imenoval komisijo v sestavi 

treh članov, kjer pa člani niso smeli sodelovati pri izdelavi ocene, ki je bila vzrok obravnave. 

Člani komisije so morali imeti najmanj takšno izobrazbo kot ocenjevani uradnik. Tako 

predpostavljeni kot uradnik sta imela pravico biti prisotna pri preizkusu ocene. Odločitev 

komisije o oceni je bila dokončna. Uradnik je bil z oceno seznanjen v obliki pogovora. 

Komisija je o preizkusu ocene odločila s sklepom. V kolikor se uradnik ni strinjal s ponovno 

oceno, jo je lahko spodbijal pred pristojnim delovnim sodiščem. 

Če je uradnik v treh letih prejel oceno »odlično«, je lahko napredoval. Ena pridobljena ocena 

v tekočem letu je bila merilo za morebitno napredovanje tako v plačnem razredu kot tudi v 

uradniškem nazivu.  

Če pa je uradnik v dveh zaporednih letih dobil oceno, da je opravljal delo nezadovoljivo, je 

predsednik lahko začel postopek za ugotavljanje uradnikove nesposobnosti. 
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V primeru okrožnega sodišča je bil predpostavljeni predsednik okrožnega sodišč oz. od njega 

pooblaščena oseba; v primeru okrajnega sodišča je bil to predsednik okrajnega sodišča. 

Predsednik okrajnega sodišča je opravil vsa opravila, od objave prostega uradniškega 

delovnega mesta do izbire novega javnega uslužbenca. Pogodbo o zaposlitvi je v imenu 

Republike Slovenije sklenil predsednik okrajnega sodišča. Vse individualne akte, ki so 

odmerjali pravice in dolžnosti uradnikom na okrajnem sodišču, je sprejel in podpisal 

predsednik okrajnega sodišča. 

Večjo pozornost kot strokovno-tehničnim zaposlenim je predsednik (okrožni in okrajni) moral 

posvetiti uradnikom glede opravljanja drugih dejavnosti in konflikta interesov. Za uradnike je 

konflikt interesov urejen v 100. členu Zakona o javnih uslužbencih. V prvem odstavku 

navedenega člena so opredeljeni primeri in okoliščine, ob obstoju katerih uradnik ne sme 

opravljati drugih dejavnosti. V četrtem odstavku so določene vrste dejavnosti, pri katerih ne 

obstaja dolžnost uradnika o sporočanju in omejitvah. 

Predsednik sodišča je bil torej dolžan uradnike opozoriti, da v kolikor imajo namen opravljati 

drugo dejavnost, ta ne sme biti v nasprotju s konkurenčno prepovedjo ali konkurenčno 

klavzulo po zakonu, ki ureja delovna razmerja. Dejavnost, ki bi jo želeli opravljati, ne sme 

biti v škodo ugleda sodišča. Posebno pomembno opozorilo pa je predsednik sodišča 

uradnikom izrekel glede zlorabe informacij, do katerih so imeli dostop pri opravljanju nalog v 

službi in niso bile javno dostopne. Uradniki so bili tudi opozorjeni na nepristransko 

opravljanje svojega dela.  

Uradniki so morali pred začetkom opravljanja dejavnosti svojo namero sporočiti predsedniku 

sodišča. Dolžnost sporočanja jih je obvezovala, v kolikor so menili, da bi dejavnost bila ali bi 

utegnila biti v nasprotju s konkurenčno prepovedjo. Osebni presoji uradnika je bila 

prepuščena tudi ocena, ali je nastal položaj, v katerem bi njegov osebni interes lahko vplival 

na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih nalog. Njegova je bila tudi ocena, ali naj 

o tem obvesti predsednika sodišča.  

Pred morebitnem odpuščanju je bilo treba za uradnika, za katerega ni bilo več dela, poiskati 

primerno delo, za katerega je ta izpolnjeval pogoje in ga je bil sposoben opravljati ter v istem 

nazivu, kot ga je uradnik že imel. To pomeni, da je bilo treba izvesti postopek premestitve. 

Takšno delovno mesto je moralo biti prosto. Zaradi premestitve iz poslovnega razloga je bila 

premestitev lahko tudi na uradniško delovno mesto, na katerem se je delo opravljalo v eni 

stopnji nižjem nazivu, v prvem nižjem kariernem razredu.  

V tem primeru je moral predsednik sodišča uradnika najprej razrešiti naziva, ki ga je imel 

pred premestitvijo, nato ga imenovati v najvišji naziv delovnega mesta, na katerega se je 

premeščal. Šele po razrešitvi in imenovanju v drug naziv je bil uradnik lahko premeščen na 

drugo delovno mesto.  
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Uradnik je soglasje k premestitvi izkazal s podpisom ustreznega aneksa k pogodbi o 

zaposlitvi. Če soglasje ni bilo podeljeno, je predsednik sodišča izdal sklep o premestitvi. 

Ko so bile izčrpane možnost za premestitev in je bilo nesporno, da ni mogoče najti ustreznega 

dela za uradnika na sodišču, je bilo slednjega mogoče premestiti v drugi državni organ.  

Na sodiščih so bili ti primeri odpuščanj iz poslovnih razlogov in opisani primeri premeščanj 

redki. Na sodiščih sodnega območja Kranj v zadnjih šestih letih ni bilo takšnega primera.  

Uradniku je delovno razmerje prenehalo, če v enem letu od sklenitve delovnega razmerja ni 

uspešno opravil izpita iz sodnega reda in usposabljanja za imenovanje v naziv. V tem primeru 

je predsednik sodišča izdal ugotovitveni sklep, kjer je določil datum prenehanja. 

Uradniku je delovno razmerje prenehalo, če ni uspešno opravil poskusne dobe.  

Pri urejanju delovnih razmerij in upravljanju s to kategorijo zaposlenih na sodišču so 

primarne pravne podlage ZJU in KPJS ter seveda v plačnem delu ZSPJS, v manjšem obsegu 

pa ZDR.  

3.4    Funkcionarji - sodniki 

Število sodniških mest za posamezno sodišče je določil Sodni svet RS (Akt o določitvi števila 

sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 

35/94).  

Postopki, ki so bili potrebni, da je bil kandidat izbran za opravljanje funkcije okrožnega oz. 

okrajnega sodnika, so bili popolnoma drugačni, kot so bili za ostali dve vrsti javnih 

uslužbencev na sodišču. Postopek za izvolitev oziroma imenovanje sodnika je predpisan v 

Zakonu o sodniški službi. 

Predsednik sodišča, tj. predsednik okrožnega sodišča za okrožne sodnike in predsednik 

okrajnega sodnika za okrajne sodnike, je v okviru dovoljenega števila sodniških mest 

ugotovil, ali je katero izmed sodniških mest prosto. V nadaljevanju je preverjal, ali je bil 

pripad novih zadev, ki so v pristojnosti reševanja sodišča, tolikšen, da sodišče lahko 

zagotavlja normalno obvladovanje novih zadev in reševanje starih zadev z dodatnim novim 

sodnikom. V kolikor je bilo stanje obvladovanja zadev takšno, da je bila potrebna zasedba 

prostega sodniškega mesta, je Ministrstvu za pravosodje RS predlagal objavo prostega 

sodniškega mesta.  

Glede na splošno znano dejstvo, da se Slovenci radi pravdajo in so na sodiščih veliki sodni 

zaostanki, najbrž ni treba poudarjati, da so se izpraznjena sodniška mesta sprotno predlagala v 

objavo. Ministrstvo za pravosodje RS tudi ni imelo ustrezne pravne podlage, da ne bi sledilo 

predlogu predsednika posameznega sodišča.  
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Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS. Kandidati so svoje prijave oddali ministrstvu v 

roku 15 dni, to pa je popolne vloge poslalo predsedniku sodišča. O vseh popolnih vlogah je 

predsednik oblikoval mnenje, ki ga je tudi obrazložil. Kandidati so na prejeto mnenje lahko v 

postavljenem roku podajali pripombe. Predsednik je po prejemu pripomb oblikoval dokončno 

mnenje, ki ga je z razpisnim gradivom in morebitnimi pripombami kandidatov poslal 

Sodnemu svetu RS v obravnavo. Sodni svet je nato opravil izbor kandidatov. Njegova izbira 

ni bila vezana na mnenje predsednika sodišča. Opravljen izbor kandidata na posamezno 

prosto sodniško mesto je Sodni svet RS predlagal Državnemu zboru RS v izvolitev.  

Nastop sodniške funkcije je kandidat nastopil z dnem zaprisege pred predsednikom 

Državnega zbora RS. Izvolitev kandidata v sodniško funkcijo je bila objavljena v Uradnem 

listu RS. Datum te objave je veljal za začetek nastopa funkcije. Čeprav je kandidat stopil v 

uslužbensko razmerje z Republiko Slovenijo, ni podpisal pogodbe o zaposlitvi. Prevladuje 

stališče, da sodnik kot funkcionar opravlja funkcijo in je zato pogodba o zaposlitvi 

neprimerna ter bi vlogo in pomen sodniškega dela razvrednotila.  

Za sodnike niso veljala določila kolektivnih pogodb. 

Zakon o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07, v nadaljevanju ZSS) v je III. poglavju določal 

sodnikove dolžnosti in nezdružljivost sodniške funkcije. Varovanje ugleda sodišča, 

nepristranosti in neodvisnosti sojenja ter varovanje samostojnosti sodne oblasti so dolžnosti, 

ki so bile navedene med prvimi. Kakšno ravnanje se je pričakovalo od sodnikov, je našteto in 

pojasnjeno v delu od 38. do 43a. člena ZSS. 

Za ravnanje s človeškimi viri je pomemben tudi 43.b člen ZSS, ki določa, da sodniki 

opravljajo sodniško službo v okviru delovnega časa, v poslovnem času, določenem v sodnem 

redu, v času dežurstvu ali v pripravljenosti.  

V času dežurstva so sodniki opravljali nujna procesna dejanja, bodisi na delovnem mestu - na 

sedežu sodišča (zasliševanja privedenih oseb iz pripora), bodisi na kraju, kjer je bilo nujno 

procesno dejanje (ogled kaznivega dejanja). Čas, ko je sodnik opravljal dežurno službo, se je 

všteval v delovni čas in je bil plačan. 

Pripravljenost je pomenila, da je bil sodnik dosegljiv po telefonu ali z drugimi sredstvi, 

skratka, da je bil dosegljiv, v kolikor bi bilo treba opravljati nujna procesna dejanja oz. priti 

na delovno mesto ali opraviti ogled kaznivega dejanja. Čas, ko je bil sodnik v pripravljenosti, 

se ni všteval v delovni čas in ni bil plačan.  

Predsednik okrožnega sodišča je odredil mesečno razporeditev okrožnih sodnikov v dežurno 

službo in razporeditev pripravljenosti. 

Predsednik okrajnega sodišča pa je odredil mesečno razporeditev okrajnih sodnikov v 

dežurno službo prekrškov.  
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Predsednik okrajnega sodišča je vsako leto do 15. decembra sprejel letni razpored dela 

sodnikov za prihodnje leto. V letnem in javno objavljenem razporedu je bilo določeno, na 

katerem področju bo posamezni sodnik opravljal funkcijo sodnika in po kakšnem vrstnem 

redu bodo sodniki prejemali novo prispele zadeve v reševanje. 

V letnem razporedu je predsednik sodišča tudi odločil, kateri izmed sodnikov bo, poleg 

sodniškega dela, opravljal še naloge vodje oddelka, v kolikor so bili izpolnjeni pogoji za 

njegovo oblikovanje.  

Predsednik okrožnega sodišča in predsednik okrajnega sodišča sta lahko vsak za svoje sodišče 

ustanovila oddelke sodišča, v kolikor je bilo na sodišču vsaj deset sodnikov. Oddelki so bili 

organizirani po pravnih področjih. Če je bilo na določeno pravno področje razporejenih 

najmanj pet sodnikov oz. najmanj deset zaposlenih javnih uslužbencev, je predsednik lahko 

določil oddelek tega pravnega področja. Teh pogojev za ustanovitev oddelka pa ni bilo treba 

izpolnjevati družinsko-pravnemu področju na okrožnih, višjih in na Vrhovnem sodišču RS. 

V kolikor je predsednik posamezne sodnike določil za vodenje, so sodnikom pripadali dodatki 

k plači. Položajni dodatki, upravičenost in višino je določil ZSPJS (32.b člen). 

V kolikor je sodnik vodil oddelek z najmanj 40 zaposlenimi oz. 20 na ta oddelek razporejenih 

sodnikov, mu je pripadalo 10 % od njegove osnovne plače. 

Odstotek dodatka k plači se je zniževal, če se je zmanjševalo število zaposlenih oz. število 

sodnikov na oddelku. Sodniku, ki je vodil oddelek z najmanj 10 zaposlenimi oz. 5 na ta 

oddelek razporejenih sodnikov, je pripadalo 5 % njegove osnovne plače. Dejstvo, ali so bili 

dodatno izpolnjeni še pogoji za pridobitev položajnega dodatka, se je ugotavljalo 2-krat letno. 

Predsednik in podpredsedniki sodišč niso bili upravičeni do položajnega dodatka iz tega 

člena.  

V letnem razporedu je predsednik okrožnega sodišča tudi določil, kateri sodnik bo vodil 

službo za informatiko. Sodnik je za vodenje te službe prejemal mesečni dodatek k plači. 

Okrajna sodišča tovrstne službe niso imela organizirane. Za okrajna sodišča so dela in naloge 

za informacijsko podporo opravljali javni uslužbenci službe za informatiko pri okrožnem 

sodišču.  

Glede ravnanja s človeškimi viri je pomembno tudi dejstvo, da v kolikor je predsednik 

okrožnega sodišča predlagal ministrstvu za pravosodje ustanovitev zunanjega oddelka, je 

minister lahko njegovo utemeljitev sprejel in ustanovil zunanji oddelek. Razlogi, ki jih je 

minister moral sprejeti, pa so bili preobremenjenost posameznega okrožnega sodišča in 

potrebe prebivalstva po ustanovitvi zunanjega oddelka. Za določitev notranje organizacije 

dela na zunanjem oddelku in za določitev pristojnosti je bil pristojen predsednik okrožnega 

sodišča. V kolikor okrožno sodišče ni imelo prostih sodniških mest, katere bi s popolnitvijo 
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dodelil za sojenje v zunanjem oddelku, je predsednik z letnim razporedom dela razporedil 

sodnike iz sedeža sodišča v zunanji oddelek.  

Višino plače oz. prvo uvrstitev v plačni razred sodnika opravi Sodni svet RS. Pri tem je 

pravna podlaga ZSPJS, tako kot za ostali dve kategoriji javnih uslužbencev na sodišču. 

Delo sodnika ocenjuje in preverja Personalni svet Višjega sodišča RS na vsaka tri leta. Za 

sodnika, ki je začel s sojenjem, se v prvih treh letih opravljanja sodniške službe izdela ocena 

vsako leto. O rednem napredovanju sodnika pa na osnovi ocene sodniškega dela odloči 

predsednik sodišča. V kolikor Personalni svet Višjega sodišča oceni, da je triletno sodnikovo 

delo uspešno v takšni meri, da izpolnjuje pogoje za izredno napredovanje, pa o izrednem 

napredovanju in uvrstitvi v plačni razred odloči Sodni svet RS. Tudi o napredovanju sodnika 

v višji naziv odloči Sodni svet RS.  

Za določitev dodatkov k plači za delo v manj ugodnem delovnem času se je uporabljal ZSPJS. 

Sodnikom so pripadali dodatki k plači v drugačnem naboru kot javnim uslužbencem. Dodatek 

na delovno dobo, dodatek za mentorstvo, dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, 

položajni dodatek, dodatek za dvojezičnost in dodatek za delo v manj ugodnem času se je 

razlikoval od nabora dodatkov v delovnem času. Dodatek za pripravljenost pa je bil, na 

primer, dodatek, ki je pripadal samo sodnikom. Navedeni nabor je bil drugačen od nabora 

dodatkov, ki so bili lahko dodeljeni direktorju po njegovi umestitvi v organizacijsko strukturo.  

Za druge pravice iz delovnega razmerja, kot je npr. pravica do dopusta, veljajo pravna 

določila specialnega predpisa ZSS, ki določa najmanjše število dni dopusta (v drugi višini kot 

ZDR za ostali dve kategoriji javnih uslužbencev na sodišču) in tudi v najvišji zgornji višini. 

Sodnikom pripada med 30 in 40 delovnih dni dopusta. Konkretna odmera števila dni 

pripadajočega števila dni dopusta se opravi na osnovi določil Pravilnika o merilih za trajanje, 

primerih in pogojih dopusta sodnikov (Ur. l. RS, št. 27/03). 

Pravice, ki gredo ostalima dvema kategorijama po določilih KPJS, kot npr. pravica do 

solidarnostne pomoči, pa funkcionarjem, med katere spadajo tudi sodniki, ne pripadajo. 

Pri urejanju delovnih razmerij in iz njega izhajajočih pravic ter upravljanju s to kategorijo 

zaposlenih na sodišču so primarne pravne podlage ZSS in seveda v plačnem delu ZSPJS, v 

minimalnem obsegu ZDR, v nobenem primeru pa KPJS.  

Kot posebnost je mogoče označiti prepletanje ureditve posameznih pravic, ki izhajajo iz 

delovnega razmerja oz. uslužbenskega razmerja funkcionarja v več zakonih.  

Katero delovno področje bo posamezni sodnik opravljal, je za leto vnaprej določil predsednik 

okrajnega sodišča za okrajne sodnike in predsednik okrožnega sodišča za okrožne sodnike. 

Na manjših okrajnih sodiščih je večkrat prihajalo do težav. Ker je bilo manjše število 

sodnikov, je ob izločitvah in ob daljši odsotnosti posameznega sodnika nastopila težava, 
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kateri sodnik bo obravnaval posamezno zadevo. Zaradi tovrstnih zamenjav izrazita 

specializacija sodnikov ni bila mogoča. Ko je nastopila sprememba področja, na katerem je 

sodnik primarno sodil, je potreboval najprej več časa, da se je z zadevo seznanil in več časa, 

da je sprejel odločitev s potrebno strokovnostjo ter preudarnostjo. 

Nadzor nad delom sodnika je opravljal predsednik, na primer okrajnega sodišča nad delom 

okrajnega sodnika in predsednik okrožnega sodišča nad delom okrožnega sodnika. Pri 

nadzoru nad delom sodnika je predsednik lahko nadzoroval postopkovno vodenje zadeve; ali 

je bila dodelitev zadeve pravilna (ali je bilo spoštovano načelo zakonitega sodnika), ali je 

sodnik spoštoval vrstni red reševanja zadeve in ali je sodnik spoštoval zakonsko določene 

roke. Predsednik ni opravljal nadzora v smislu pravilnosti sodnikove razsodbe. 

Predsednik okrožnega sodišča je upravljal in ravnal s človeškimi viri tudi pri sodnikih 

porotnikih. Sodniki porotniki so državljani, ki sodelujejo pri izvajanju sodne oblasti. Sodnik 

porotnik je bil lahko državljan Republike Slovenije, starejši od trideset let in nekaznovan za 

kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Sodnik porotnik je moral biti zdravstveno 

sposoben in osebnostno primeren za sojenje, znati je moral slovensko.  

Predlagatelji kandidatov za sodnike porotnike so bili predstavniški organi občin z območja 

sodišča, pri katerem so bili sodniki porotniki. Predlagatelji so bile še interesne organizacije 

(društva, združenja). Politične stranke niso mogle neposredno predlagati kandidatov. 

V primerjavi z okrožnimi sodniki, ki niso imeli omejitve mandata, so imeli sodniki porotniki 

omejen mandat, tj. pet let, s tem, da so bili lahko ponovno imenovani.  

Predsednik okrožnega sodišča je imel določen vpliv na imenovanje sodnikov porotnikov. 

Predsednik višjega sodišča je pred ponovnim imenovanjem sodnikov porotnikov pridobil 

mnenje predsednika okrožnega sodišča o njihovem dosedanjem opravljanju dolžnosti sodnika 

porotnika. ZSS ne predvideva situacije, ko predsednik višjega sodišča ne bi upošteval mnenja 

predsednika okrožnega sodišča.  

Pred nastopom mandata je sodnik porotnik prisegel pred predsednikom višjega sodišča.  

Predsednik okrožnega sodišča je imel možnost predlagati predsedniku višjega sodišča 

razrešitev sodnika porotnika v primeru nevestnega opravljanja dolžnosti in nerednega 

opravljanja dolžnosti sodnika porotnika. 

Sodniku porotniku je za sodelovanje pri sojenju pripadala nagrada in povračilo stroškov v 

višini, ki jo je določil minister za pravosodje.  
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3.5    Sklep  

Predsednik sodišča kot predstavnik delodajalca - države ni imel prav veliko možnosti, da bi 

ravnanje s človeškimi viri uporabil kot orodje za izboljšanje rezultatov poslovanja sodišča. 

Kot izvrsten pravni strokovnjak posebnih znanj in veščin ravnanja z zaposlenimi tudi ni imel. 

Po obsegu opravil je predsednik okrožnega sodišča moral opraviti 50 % pričakovanega 

obsega dela sodnika (obravnavati in razsoditi polovico zadev kot ostali okrožni sodniki), 

poleg sodniškega dela pa je bil odgovoren tudi za celotno finančno poslovanje vseh sodišč z 

območja enega okrožnega sodišča. Za okrožno sodišče je bil med drugim pristojen tudi za 

zaposlene na tem sodišču. 

Nekatera izmed okrajnih sodišč enega sodnega okrožja - okrajna sodišča so bila kadrovsko 

podhranjena. Glede na število novih zadev, tj. pripada, so imela premalo sodnega osebja. Spet 

druga okrajna sodišča so imela preveliko število sodnega osebja glede na število pripadlih 

zadev. Možnosti, da bi javne uslužbence iz enega okrajnega sodišča prerazporedili na drugo 

okrajno sodišče, kjer bi opravljali delo, za katerega so bili usposobljeni, ni bilo. Pravne 

podlage za tovrstno prerazporejanje ni bilo, dejanske pripravljenosti med posameznimi 

predsedniki okrajnih sodišč pa tudi ne.  

Za lažjo predstavo o tem je naveden naslednji hipotetičen primer. Na določenih območjih 

države se je veliko gradilo, več je bilo novih stanovanjskih sosesk in naselij z individualnimi 

gradnjami. Krajevno pristojna zemljiška knjiga je naenkrat prejela veliko zemljiško-knjižnih 

predlogov v reševanje. Na enem izmed okrajnih sodišč so bili javni uslužbenci 

preobremenjeni, na drugem pa jih je bilo preveč glede na obseg dela, ki so ga opravili. Zato so 

lahko opravljali še druga dela, kot pomoč drugim oddelkom. Za ta opravila so se morali 

priučiti in pridobiti nova znanja. 

Dodatne zaposlitve bi bile mogoče le s povečanjem števila zaposlenih javnih uslužbencev, 

skladno s kadrovskim načrtom sodišča. Spremembo kadrovskega načrta sodišča pa mora 

predhodno odobriti Vrhovno sodišče RS, ki zagotavlja finančna sredstva za poslovanje sodišč. 

To se je v preteklosti zgodilo bolj redko, kar je bila posledica pomanjkanja denarja za 

področje sodstva.  

Ne glede na obremenjenost pa so bili za svoje delo vsi enako nagrajeni.  

Predsedniki okrajnih sodišč z enega območja okrožnega sodišča so imeli različno politiko in 

različne načine ravnanja z zaposlenimi javnimi uslužbenci. Razlike so bile tudi med 

posameznimi okrajnimi sodišči istega območja okrožnega sodišča. Stil vodenja posameznega 

predsednika okrajnega oz. okrožnega sodišča se je razlikoval. Od strogo avtokratskega načina, 

z visoko stopnjo avtoritete in moči, do kolegialno demokratičnega načina, z ekipnim delom in 

s partnerstvom.  

Posamezni predsedniki so izbiro novega javnega uslužbenca opravili izključno sami, nekateri 

so se posvetovali z vodjem oddelka, kjer naj bi novi javni uslužbenec opravljal delo, nekateri 
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pa so izbor novega javnega uslužbenca prepustili vodjem oddelkov, vse do oblikovanja 

predloga o izbiri kandidata.  

Pri napredovanjih javnih uslužbencev v plačne razrede so na nekaterih sodiščih napredovali 

vedno naenkrat, po dva plačna razreda, na nekaterih pa po en plačni razred; oboje pa v okviru 

enega območja okrožnega sodišča.  

Tudi obseg izobraževanja po posameznih sodiščih je bil različen. Nekateri predsedniki so bili 

naklonjeni izobraževanju javnih uslužbencev in so skrbeli za kontinuirano izobraževanje; spet 

drugi so v izobraževanju javnih uslužbencev videli le zastoj pri delu, ki se bo zgodil, ko bo 

javni uslužbenec na izobraževanju.  

Nekateri predsedniki so letne pogovore z javnimi uslužbenci opravljali z namenom ugotovitve 

in razumevanja javnega uslužbenca. Drugi so v izvajanju letnih pogovorov videli le izgubo 

časa, saj v času, namenjenem srečanju z javnim uslužbencem, po njihovem mnenju tako ni 

mogoče ugotoviti ničesar pomembnega za delo sodišča.  

Podobna situacija glede obremenjenosti je bila tudi pri delu sodnikov. Sodniki so lahko 

dosegali pričakovani obseg dela (po merilih, ki jih je določil Sodni svet RS) v prvi vrsti, če je 

sploh bilo toliko pripada. Če pa so obseg bistveno presegali, če so torej več naredili, se jim je 

to lahko upoštevalo ob morebitnem napredovanju v plačne razrede na vsaka tri leta. 

Če na posameznem okrajnem sodišču ni bilo pripada, pri reševanju katerega bi se sodnik 

lahko izkazal, mu je bila torej odvzeta možnost boljše ocene njegovega dela. Predsednik 

okrajnega sodišča v tem primeru ni mogel storiti ničesar. Nekateri izmed predsednikov so 

posamezna sodnikova opravila pri reševanju težkih zadev posebej vrednotili in vštevali v 

pričakovani obseg sodnikovega dela, nekateri predsedniki pa niso imeli te prakse. 

Predsedniki posameznih okrajnih sodišč v okviru območja okrožnega sodišča so neodvisno 

določali organizacijsko shemo. Tako se je lahko zgodilo, da so bila posamezna opravila 

vrednotena drugače med posameznimi okrajnimi sodišči. Delovno mesto vodje urada 

predsednika (določene vzporednice pri nalogah in odgovornostih je mogoče potegniti z 

delovnim mestom poslovne sekretarke v zasebnem sektorju) je bilo na enem okrajnem 

sodišču uvrščeno v VII. tarifno skupino, na drugem v VI., na tretjem pa v V. tarifno skupino, 

vse pa na območju enega okrožnega sodišča.  

Pomisleki, kako so lahko na enakovrstnem delovnem mestu na dveh okrajnih sodiščih 

delovne naloge bistveno bolj zahtevne in seveda bistveno bolje plačane, so bili povsem 

utemeljeni. Nezadovoljstvo javnih uslužbencev pri medsebojni primerjavi opravljanih nalog 

in dobljenem plačilu pa tudi, kar je razumljivo. 

Predsedniki okrajnih sodišč in predsednik okrožnega sodišča na območju enega okrožnega 

sodišča so se posamezno ukvarjali s človeškimi viri, pogosto brez potrebnega znanja in 

izkušenj, bolj po občutku. Nekateri so tovrstnim opravilom pripisovali pomembno vlogo, spet 
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drugi so ocenjevali, da za primarno funkcijo sodišč ukvarjanje z lastnimi zaposlenimi nima 

kakšnega posebnega pomena, ki bi prinesel določeni učinek. Možno je tudi, da so porabili 

veliko časa za delo, ki tudi ni vedno prineslo dobrega učinka.  

Pri nekaterih predsednikih so se vsa ravnanja s človeškimi viri na sodišču dejansko zaključila 

z izbiro kandidata za opravljanje del in nalog. Vsekakor pa ni bilo dovolj časa, namenjenega 

enotnemu obravnavanju zaposlenih javnih uslužbencev, ustrezni komunikaciji z njimi, 

motiviranju in krepitvi pripadnosti.  

Nekateri predsedniki so tudi med zaposlenimi na sodišču ostro ločevali sodno osebje od 

funkcionarjev, tudi v zadevah, kjer takšno ločevanje ni bilo ne primerno in ne upravičeno. 

Vse to je seveda po nepotrebnem obremenjevalo posamezne predsednike in krnilo uspeh ter 

izplen posameznega sodišča.  

Pred sprejetjem novele ZS-I so se na sodiščih s človeškimi viri ukvarjali tako predsedniki 

okrožnega sodišča kot tudi predsedniki okrajnih sodišč z enega območja okrožnega sodišča. 

Ker pa so opravljali v določenem obsegu še sodniško funkcijo, tj. obravnavali in razsojali 

zadeve, vendar v manjšem obsegu kot ostali okrožni in okrajni sodniki, so jim v zadevah 

sodne uprave lahko pomagali podpredsedniki. V kakšni meri so predsedniki okrožnih sodišč 

in predsedniki okrajnih sodišč svoje pristojnosti v zadevah sodne uprave prenesli na 

podpredsednike, je bilo prepuščeno njihovi oceni. Nekateri predsedniki so to storili le za čas 

svoje odsotnosti in le za najbolj nujne zadeve.  

Svoje aktivnosti so predsedniki v glavnem omejili za kadrovsko funkcijo; popolnjenost 

delovnih mest, odobritev dopusta in nadomeščanje začasno odsotnih javnih uslužbencev.  

S človeškimi viri se je ukvarjal med drugim tudi sekretar sodišča na okrožnem sodišču, ki pa 

pooblastil za ravnanje s človeškimi viri, niti izvornih niti podeljenih, ni imel. Zato se je 

njegovo ukvarjanje z zaposlenimi javnimi uslužbenci končalo z dajanjem predlogov, pa še to 

le za javne uslužbence, zaposlene na okrožnem sodišču. Za javne uslužbence, zaposlene na 

okrajnih sodiščih z enega območja okrožnega sodišča, ni imel nikakršnih pristojnosti.  
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4 PRIKAZ UREDITVE PO UVELJAVITVI NOVELE ZS-I  

4.1 Uvod 

Vlada RS je na 41. redni seji dne 27. oktobra 2009 določila besedilo predloga Zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih in ga posredovala Državnemu zboru RS v prvo 

obravnavo. Predlagatelj, Ministrstvo za pravosodje RS, je v oceni stanja in navedbi razlogov 

za sprejetje zakona pojasnjeval, da je bil obstoječi zakon o sodiščih sprejet v letu 1994 in od 

sprejetja noveliran že osemkrat. Ocena predlagatelja je bila, da je treba posodobiti sistem 

poslovanja in upravljanja sodišč. S spremembami naj bi dosegli večjo učinkovitost sodišč, 

preoblikovali sodniške normative, uredili določanje ustreznega števila sodnikov na 

posameznem sodišču, organizirali specializirani oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah 

organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih ter drugih kaznivih dejanj 

in ureditev izvedeništva. 

S predlogom sprememb zakona naj bi dosegli naslednje pomembne rešitve (Državni zbor 

2009b): 

− pristojnosti sodnega sveta naj bi razširili in povečali transparentnost poslovanja; 

− oblikovali naj bi nove kriterije za določitev števila potrebnih sodniških mest; 

− ustanovili naj bi specializirani oddelek za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega 

in gospodarskega kriminala; 

− reorganizacija sodišč; 

− sprememba postopka za imenovanje predsednika sodišča; 

− učinkovitejše upravljanje sodišč na podlagi letnega načrtovanja in analize rezultatov 

poslovanja sodišč; 

− uvedba proračunskega odbora sodstva; 

− sprememba v imenovanju izvedencev. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih je obravnaval Odbor za 

notranjo politiko, javno upravo in pravosodje pri DZ RS, skupaj z mnenjem Komisije 

Državnega sveta za državno ureditev, mnenjem Zakonodajno-pravne službe in mnenjem 

Sodnega sveta RS. Poslanske skupine političnih strank SD, ZARES, DeSUS in LDS so 

vložile amandmaje k predlogu zakona.  

Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi navedel, da predlog zakona prinaša 

številne spremembe, zlasti glede posodabljanja organizacije, vodenja in upravljanja sodišč 

(Državni zbor 2009c). 

Državni zbor je spremembo zakona o sodiščih sprejel na redni seji dne 17. novembra 2009. 
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Na osnovi sprejetih določil ZS-I se je pomembneje spremenil način dela in odnosov med 

okrožnim sodiščem ter okrajnimi sodišči z enega sodnega območja.  

Sprememba zakona o sodiščih je v prehodnih in končnih določbah, v 42. členu, določila, da 

sekretarji okrožnih in višjih sodišč ter sekretar Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki so na dan 

uveljavitve tega zakona opravljali delo, nadaljujejo z delom kot vršilci dolžnosti direktorjev 

sodišč, do imenovanja direktorjev na podlagi določb tega zakona, vendar najdlje do 31. 

decembra 2010. V praksi je ta določba bistveno posegla v delovno-pravni status sekretarjev. 

Delovno razmerje za nedoločen čas, ki so ga sekretarji sklenili ob nastopu dela sekretarja, se 

je z dnem uveljavitve zakona spremenilo v delovno razmerje za določen čas. V prvi fazi so 

postali vršilci dolžnosti direktorja sodišča, najdlje do 31. decembra 2010, torej so imeli 

sklenjeno delovno razmerje za eno leto. Sprememba delovno-pravnega statusa in določitev 

delovnega razmerja za določen čas je povzročila, da so nekateri javni uslužbenci, ki so do 

uveljavitve zakona uspešno opravljali delo sekretarjev sodišča, na lastno željo prenehali 

opravljati delo sekretarja. Nekateri so odšli v sodniške vrste, drugi pa izven pravosodja.  

Največ pomislekov so dotedanji sekretarji imeli zaradi zakonskega zmanjševanja pridobljenih 

pravic. Takrat, ko so se potegovali na javnem razpisu za delovno mesto sekretarja, so v dobri 

veri sklepali delovno razmerje za nedoločen čas. ZS-I pa je spremenil delovno razmerje v 

delovno razmerje, sklenjeno za mandatno dobo pet let. Mandatno obdobje se bo sicer lahko 

ponovilo, vendar je odvisno od vsakokratnega predsednika sodišča, ali bo sploh želel imeti 

direktorja sodišča. V nadaljevanju pa je odvisno o vsakokratnega ministra za pravosodje, ali 

bo sprejel morebitni predlog predsednika. 

Dotedanji sekretarji so ugotavljali, da v kolikor bodo izbrani za opravljanje del in nalog 

direktorjev sodišč, ne bodo imeli možnosti izbire tima najožjih sodelavcev. Sodišča so bila 

kadrovsko popolnjena, zato ni bilo možnosti za nove zaposlitve. Javni uslužbenci, ki so že bili 

zaposleni na sodiščih, pa niso usposobljeni za podporo direktorju pri izvajanju poslovodne 

funkcije.  

Sprememba zakona o sodiščih je uzakonila tudi specializirani oddelek za sojenje v 

zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in 

drugih podobnih kaznivih dejanj. Ti oddelki naj bi bili organizirani na sedežih višjih sodišč. 

Vanje naj bi bili razporejeni sodniki okrožnih in okrajnih sodišč, ki so organizacijske enote 

teh sodišč. Razporejeni sodniki naj bi bili razporejeni iz vzroka posebne usposobljenosti in 

izkušenosti za reševanje zahtevnejših zadev. Razporejenim okrajnim sodnikom naj bi za čas, 

ko bi reševali zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka, pripadala plača višjega sodnika, 

okrajnim sodnikom svetnikom plača višjega sodnika svetnika, okrožnim sodnikom plača 

vrhovnega sodnika, okrožnim sodnikom svetnikom in višjim sodnikom pa plača vrhovnega 

sodnika svetnika. 
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Tako je določeno v ZS-I. Iz letnega poročila 2010 Vrhovnega sodišča RS pa izhaja, da v letu 

2010 kljub večkratnim razpisom za dodelitev sodnikov v ta oddelek, oddelka ni bilo mogoče 

kadrovsko zapolniti in ni začel delovati (Vrhovno sodišče RS 2011).  

V novembru 2011 je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani ugotavljal, da ta oddelek 

trenutno rešuje tri zadeve, dve sta v fazi preiskave, ena pa je že pripravljena za sojenje. Do 

zdaj so v oddelek razporejeni le sodniki iz Okrožnega sodišča v Ljubljani. Višina plače, ki jo 

tem sodnikom zagotavlja zakon, se sodnikom ne izplačuje (Panjan 2011, 8).  

4.2    Predsednik sodišča 

Pomembna sprememba, ki jo je uzakonila novela ZS-I, je prenos pristojnosti imenovanja in 

razrešitve predsednika sodišča prve stopnje. Sodnemu svetu RS je bila dodana pristojnost 

tovrstnega imenovanja in razrešitve, z namenom krepitve njegove vloge.  

Vloga Ministrstva za pravosodje RS pri imenovanju predsednika sodišča se je skrčila na 

oblikovanje in posredovanje predloga imenovanja Sodnemu svetu RS. 

Vpliv izvršilne veje oblasti na sodno se je zmanjšal. Sodna veja oblasti je na takšen način 

pridobila, če se to ocenjuje s stališča, da je v Sodnem svetu RS več kot polovica članov 

sodnikov, poleg predstavnika notarjev, odvetnikov in pravne stroke (Zalar 2006). 

Pristojnosti Sodnega sveta so določene v 28. člen ZS-I. Po navedeni pravni podlagi Sodni svet 

RS: 

− oblikuje predlog za izvolitev kandidatov v sodniško funkcijo in ga posreduje Državnemu 

zboru RS; 

− odloči o nezdružljivosti sodniške funkcije; 

− predlaga razrešitev sodnika Državnemu zboru RS; 

− daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje Državnemu zboru RS o zakonih, 

ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter sodnega osebja; 

− lahko sprejme merila za pričakovani obseg dela sodnikov; 

− obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova 

pravica, njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva; 

− spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost dela sodnikov in sodišč, o čemer vodi letno 

evidenco. 

Poleg pristojnosti Sodnega sveta, ki so določene v 28 . členu ZS-I, je pravna podlaga za delo 

in odločanje Sodnega sveta RS določena še v Zakonu o sodniški službi, in sicer: 

− izvolitev v sodniško funkcijo; 

− imenovanja v sodniško funkcijo; 

− sodniške dolžnosti in nezdružljivost sodniške funkcije; 

− sodniške pravice; 
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− prenehanje sodniške funkcije; 

− razrešitev sodnika; 

− službeni nadzor sodnikovega dela; 

− disciplinski postopki in začasna odstranitev iz sodniške službe. 

Prosto mesto predsednika okrožnega sodišča razpiše Sodni svet RS šest mesecev pred 

iztekom mandata aktualnemu predsedniku. Razpis mora biti objavljen v Uradnem listu RS. 

Rok, v katerem se lahko kandidati prijavijo, ne sme biti krajši od 30 dni. Kandidati morajo 

prijavi priložiti življenjepis in opisati svoje strokovne dejavnosti. Pripraviti morajo šestletni 

strateški program dela okrožnega sodišča.  

V strateškem programu morajo kandidati oceniti stanje na sodišču, pripraviti oceno tveganj, 

opredeliti priložnosti za izboljšanje poslovanja sodišča, opisati področja delovanja, opredeliti 

poslovne cilje glede dostopa do sodišča, vključno s postopki alternativnega reševanja sporov, 

povečanja kakovosti storitev, nepristranskosti, odgovornosti za rezultate, učinkovitosti in 

transparentnosti, navedbo ukrepov za vsako od področij dela, opredelitev nosilcev ukrepov in 

rokov za njihovo izvedbo ter kriterije za merjenje učinkov in za ocenjevanje doseganja 

poslovnih ciljev.  

Sodni svet RS pred izbiro in imenovanjem opravi ustni razgovor s prijavljenimi kandidati, ki 

izpolnjujejo pogoje ter kriterije za imenovanje. Pri ustnem razgovoru in kandidatovi 

predstavitvi strateškega programa dela je lahko navzoč tudi minister za pravosodje. 

V petnajstih dneh po opravljenem ustnem razgovoru mora minister za pravosodje predložiti 

Sodnemu svetu RS pisno mnenje o kandidatu. 

Sodni svet RS imenuje predsednika sodišč (razen predsednika Vrhovnega sodišča RS) z 

odločbo. Pri tem upošteva predhodno mnenje ministra, pristojnega za pravosodje in 

predhodno mnenje predsednika neposredno višjega sodišča. Predsednik sodišča je imenovan 

za dobo šest let in z možnostjo ponovnega imenovanja.  

Pri izbiri Sodni svet RS upošteva potrebe konkretnega sodišča in strateški program dela 

sodišča, ki ga je pripravil ter predstavil kandidat. Pri izbiri upošteva tudi kandidatove 

strokovne kvalifikacije in posebna znanja, izkušnje, priporočila in dosežke, povezane s 

sojenjem, ter njegovo znanje tujih jezikov (ZS-I, 62a. člen). 

Predsednik sodišča je lahko sodnik enakega ali višjega položaja. Predsednik okrožnega 

sodišča je lahko okrožni sodnik, ki je sodniško službo opravljal uspešno vsaj tri leta. Ob 

prijavi mora biti mlajši od 64 let.  

V prvih šestih mesecih po nastopu funkcije predsednika sodišča je treba opraviti program 

usposabljanja za vodstveno funkcijo v sodstvu. Če ta ne opravi programa usposabljanja in ni 

opravičljivih razlogov za to, mu funkcija predsednika preneha. 
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Predsednik sodišča je predvsem sodnik. Opravlja dela in naloge ter izvršuje pristojnosti, ki jih 

opravljalo sodniki. Poleg sojenja (sicer v manjšem obsegu kot funkcionarji, ki »le« opravljajo 

sodniško funkcijo) vodi tudi sodišča s sodnega območja okrožnega sodišča. 

Od uveljavitve ZS-I v zadeve sodne uprave sodijo odločanje, upravljanje z znanjem, 

načrtovanje, organiziranje, kadrovanje, vodenje, koordiniranje, komuniciranje, spremljanje 

učinkov, poročanje, upravljanje s proračunom sodišča in druga opravila, s katerimi se na 

podlagi zakona, sodnega reda in drugih predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje 

sodne oblasti, pravočasnost postopkovnih dejanj in pravočasnost izdelave sodnih odločb. V 

zadeve sodne uprave sodi tudi spremljanje, ugotavljanje in analiziranje učinkovitosti dela 

sodnikov na posameznem sodišču.  

Predsednik opravlja navedene naloge sodne uprave, za katere ni pooblastil direktorja sodišča 

oz. predsednikov okrajnih sodišč.  

Predsednik pripravi predlog letnega programa dela, ki vsebuje letni izvedbeni načrt sodišča z 

načrtom poslovnih rezultatov za naslednje leto in ga do 30. junija tekočega leta pošlje 

predsedniku neposredno višjega sodišča, sodnemu svetu, predsedniku Vrhovnega sodišča RS 

ter ministru, pristojnemu za pravosodje. Prejemniki predloga lahko podajo odzivna poročila v 

roku 15 dni od prejema.  

Letni program dela okrajnega sodišča pripravi predsednik okrožnega sodišča na osnovi 

predloga letnega programa predsednika okrajnega sodišča. Letni program je osnova in 

podlaga za ugotavljanje uspešnosti ter učinkovitosti posameznega sodišča. 

Če sodišče dve leti zaporedoma ne doseže načrtovanih poslovnih rezultatov in za to nima 

opravičila, v skladu z letnim programom dela sodišča, je predsednik razrešen s funkcije 

predsednika sodišča. Predsedniku sodišča mora v postopku razrešitve biti dana možnost, da se 

pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zahtevajo razrešitev. O razrešitvi odloča Sodni svet RS, po 

pridobitvi mnenja ministra za pravosodje.  

Razrešitev s funkcije predsednika sodišča nima vpliva na njegov položaj in status okrožnega 

sodnika.  

Predsednik sodišča mora za doseganje primerne učinkovitosti in uspešnosti sodišča zagotoviti 

primerno informacijsko podporo tako sodnikom kot sodnemu osebju. Organizacijska struktura 

mora biti naravnana v povečanje učinkovitosti sodišča. Primerno število sodnih pisarn in 

oddelkov sodnih služb zagotavlja primerne pogoje za delo. 

Pri tem se ne sme pozabiti niti na dejstvo, da je organizacijsko strukturo treba prilagajati 

dejanskim poslovnim potem in zagotavljati sledljivost poslovnim spremembam.  

Predsednik sodišča mora sprejeti ukrepe za obvladovanje sodnega pripada. Obveščanje 

sodnikov in sodnega osebja, vključevanje sodnikov v strokovne naloge in redno spremljanje 
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sodnih statistik je le nekaj ukrepov, ki pripomorejo k obvladovanju pripada. Ob tem je nujno 

hitro odzivanje na povečan pripad zadev. Predsednik ima možnost tudi predodelitve zadev. 

4.2.1  Ravnanje s človeškimi viri - funkcionar 

Za ravnanje s človeškimi viri, tj. funkcionarji, okrožnimi in okrajnimi sodniki, je pristojen in 

odgovoren predsednik okrožnega sodišča. O številu potrebnih sodnikov odloči Sodni svet RS, 

po predlogu ministrstva za pravosodje, upošteva pa predhodno mnenje predsednika okrožnega 

sodišča.  

Ob prvem imenovanju v funkcijo okrožnega ali okrajnega sodnika prvo uvrstitev v plačni 

razred opravi predsednik okrožnega sodišča.  

Katero delovno področje bo posamezni sodnik sodil, določi predsednik okrožnega sodišča, z 

letnim razporedom dela sodnikov. Pri pripravi letnega razporeda okrajnih sodnikov lahko 

upošteva predlog okrajnih predsednikov.  

Predsednik okrožnega sodišča je pristojen za določitev načina za zagotavljanje opravljanja 

nujnih procesnih dejanj iz pristojnosti okrajnih sodišč. To pomeni, da predsednik okrožnega 

sodišča določi način opravljanja dežurnih dejanj in seznam dežurnih prekrškovnih sodnikov 

ter sodnega osebja za okrajna sodišča svojega sodnega območja. Predsednik okrožnega 

sodišča odloči tudi o upravičenosti okrožnih in okrajnih sodnikov do osebne varovalne 

opreme, do katere so upravičeni, če izpolnjujejo pogoje za dodelitev osebne varovalne 

opreme, ker opravljajo dežurno službo oz. dežurno prekrškovno službo. Kot pogoj je 

postavljena določena gostota v enem letu opravljanja sodniške funkcije.  

V kolikor se okrožni ali okrajni sodnik ne strinja z razporeditvijo na določeno pravno 

področje ali podpodročje, lahko napove pritožbo predsedniku okrožnega sodišča, in sicer v 

treh dneh po objavi letnega razporeda dela sodišča. Predsednik mora v naslednjih treh dneh 

svojo odločitev obrazložiti. Sodnik lahko v osmih dneh od prejema obrazložitve vloži 

pritožbo na personalni svet neposredno višjega sodišča. Vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. 

Navedeni personalni svet o pritožbi odloči v petnajstih dneh. 

Kakovost sodnikovega dela ocenjuje Personalni svet Višjega sodišča RS in ne predsednik 

sodišča, kjer sodnik opravlja funkcijo. Za sodnika, ki je šele nastopil funkcijo, se ocena v 

prvih treh letih izdela vsako leto.  

Kasneje pa na vsaka tri leta, razen, če bi sodni svet ali predsednik sodišča ali predsednik 

neposredno višjega sodišča zahteval ocenitev sojenja. Ocena sodnikovega dela upošteva 

njegovo strokovno znanje, delovne sposobnosti (predvsem doseženo razmerje med 

opravljenim in pričakovanim obsegom dela), sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, 

opravljeno delo pri odpravi in preprečitvi sodnih reševanj zadev po vrstnem redu pripada, 

varovanje ugleda sodnikov in sodišča, sposobnost ustnega in pisnega izražanja, opravljeno 
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dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije (mentorstvo, sodelovanje pri izobraževanju), 

odnos do sodelavcev ter sposobnost opravljanja vodstvenih nalog in opravil (če sodnik zaseda 

tovrstno mesto). Ocena mora vsebovati vse navedene parametre. V oceni se ugotovi, ali 

sodnik ustreza sodniški službi, ali izpolnjuje pogoje za redno napredovanje in ali izpolnjuje 

pogoje za hitrejše napredovanje oz. za napredovanje v višji sodniški naziv.  

V kolikor iz ocene sodnikovega dela izhaja, da izpolnjuje pogoje za izredno napredovanje oz. 

napredovanje v višji sodniški naziv, o tem odloči Sodni svet RS - predsednik sodišča ne 

odloča o tovrstnih napredovanjih sodnikov. 

V kolikor pa iz ocene sodnikovega dela izhaja, da izpolnjuje pogoje za redno napredovanje, 

ga predsednik sodišča uvrsti v višji plačni razred. Razporeditev v plačne razrede okrožnih in 

okrajnih sodnikov določi predsednik okrožnega sodišča.  

Tudi o ostalih pravicah in obveznostih (dopustu, izobraževanju, nadzorstveni pritožbi) 

okrožnih in okrajnih sodnikov odloča predsednik okrožnega sodišča, v kolikor za posamezna 

opravila ni pooblastil predsednika okrajnega sodišča za okrajne sodnike. 

Predsednik sodišča se mora zavedati, da je kakovost celotnega sodstva vredna toliko in velja 

toliko, kolikšna je kakovost vsakega posameznega sodnika. Predsednik si mora prizadevati, 

da poslovni procesi na sodišču potekajo zdržema, delovati mora usmerjeno k cilju in 

prizadevati si mora k odličnosti. S svojimi prizadevanji in principi mora vedno znova ter 

znova seznanjati tudi sodnike. Slednjim mora biti jasno, da je sodnikova neodvisnost z roko v 

roki z njegovo odgovornostjo.  

Predsednik sodišča je dolžan mesečno pregledovati statistične podatke o stanju zadev, številu 

pripada, številu rešenih zadev in o številu zadev, ki so postale sodni zaostanek glede na čas 

reševanja. Posebej mora spremljati čas reševanja in število najstarejših nerešenih zadev. Prav 

tako mora ločeno spremljati zadeve, za katere je zahtevan službeni nadzor. 

Primerno je, da predsednik s svojimi ugotovitvami pri spremljanju statističnih podatkov 

seznanja sodnike. To mora početi redno, bodisi neposredno, bodisi prek vodij oddelkov. 

Posebno skrb mora predsednik nameniti izbiri vodij oddelkov. Ne le njihove osebne lastnosti, 

tudi zmožnost sodelovanja je zelo pomembna in to diametralno; na eni strani s sodniki, ki so v 

njegovem oddelku, na drugi strani pa s predsednikom sodišča kot predstojnikom. Reševati 

težave in ne iskanje težav, bi moral biti njihov moto.  

Predsednik sodišča, ki na osnovi pregledovanja in analize podatkov o poslovanju sodišča 

oceni, da bi lahko bila stranki kršena pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ali pa, 

da so bila kršena pravila o vrstnem redu reševanja zadev in da obstoji sum kršitve procesnih 

pravil, lahko zahteva od sodnika, ki zadevo rešuje, da brez odlašanja izdela poročilo. 
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Predsednik sodišča lahko zahteva vpogled v konkretni spis. Če ugotovi nepravilnosti, lahko 

pisno opozori sodnika (s tem, da se pisno opozorilo vnese v osebni spis sodnika), odredi 

prednostno reševanje zadeve ali pa določi rok za odpravo ustreznih procesnih dejanj.  

Službeni nadzor nad delom sodnika opravlja predsednik sodišča, nad delom okrajnega 

sodnika predsednik okrajnega sodišča, nad delom okrožnega sodnika pa predsednik 

okrožnega sodišča. Nad delom okrajnega in okrožnega sodnika službeni nadzor lahko 

opravlja tudi neposredno višje sodišče. 

Službeni nadzor nad delom sodnika obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje 

izpolnjevanja dolžnosti sodnika, ki so določene v zakonu in v podzakonskih aktih. V okviru 

službenega nadzora se preverja, ali sodnik upošteva vrstni red reševanja zadev in roke, v 

katerih je dolžan opraviti posamezna procesna dejanja. V okviru službenega nadzora pa ni 

dovoljeno posegati v sodnikovo neodvisnost, tj. v konkretno odločitev sodnika v posamezni 

zadevi (kako je razsodil v posamezni zadevi). 

Službeni nadzor nad delom sodnika lahko opravi predsednik sodišča bodisi na lastno pobudo, 

bodisi na pobudo varuha človekovih pravic. Predsednik sodišča je dolžan opraviti službeni 

nadzor nad delom sodnika po prejemu predloga predsednika neposredno višjega sodišča, 

predsednika Vrhovnega sodišča RS, ministra za pravosodje, pristojnega personalnega sveta in 

Sodnega sveta RS.  

O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora je treba sestaviti zapisnik. Zakon natančno 

določa, komu je treba vročiti zapisnik (ZS-I, 79. člen). Sodnik, ki ne soglaša z ugotovitvami 

in ukrepi po službenem nadzoru, lahko zahteva oceno sodniške službe v obsegu, ki ga je zajel 

službeni nadzor. Predsednik zaradi ugotovitev v službenem nadzoru lahko izreče opozorilo 

sodniku in določi rok, v katerem se bo službeni nadzor ponovil. Sodniku lahko odredi tudi 

prednostno reševanje določene zadeve in tudi določi rok, v katerem mora sodnik poročati o 

posameznih dejanjih v postopku. 

Predsednik sodišča mora pripraviti letno poročilo o poslovanju sodišča. Sestavni del poročila 

je analiza učinkovitosti in uspešnosti dela sodnikov. Rok, do katerega je treba pripraviti 

poročilo in ga posredovati neposredno višjemu sodišču, je naveden v členu 60.a ZS-I.  

Predsednik okrožnega sodišča pripravi analizo učinkovitosti in uspešnosti okrožnih sodnikov, 

za analizo učinkovitosti ter uspešnosti okrajnih sodnikov - iz organizacijske enote pa 

predhodno pridobi predlog predsednika okrajnega sodišča, tj. organizacijske enote. 

Predsednik mora pred posredovanjem poročila na neposredno višje sodišče z analizo seznaniti 

vse sodnika. Seznanitev se opravi na letni konferenci sodnikov sodišča.  

Pomembna naloga predsednika je tudi prizadevanje k čim večji stopnji transparentnosti dela, 

in sicer (povzeto po ZS-I, 62b. člen): 
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− transparentnost navzven: informirati javnost o dosežkih, bodisi o uspešno zaključenem 

letu in ugodnih sodnih statistikah, bodisi o pravnomočno rešenih težkih posameznih 

zadevah, pa tudi o težavah pri delu (morebiti o odtekanju informacij ipd.); 

− transparentnost navznoter: informirati notranjo javnost o odločitvah, koordiniranje 

ukrepov in skrb za prenos dobrih praks med oddelki. Notranje javnosti ni mogoče 

zanemariti. Notranja transparentnost dela in informiranje notranje javnosti sta aktivnosti, 

ki sta prav tako predpostavki za uspešno ravnanje s človeškimi viri, tudi s sodniki.  

4.2.2  Imenovanje funkcionarja 

Prosto sodniško mesto na sodišču objavi ministrstvo za pravosodje, na osnovi predloga 

predsednika sodišča. Pri oblikovanju predloga predsednik upošteva določila Pravilnika o 

merilih za določitev števila sodniških mest (Ur. l. RS, št. 42/10), ki določa, da se pri določitvi 

števila sodniških mest upošteva: 

− povprečni pretekli pripad zadev, 

− povprečni pričakovani pripad zadev in 

− povprečni čas reševanja zadev. 

Ministrstvo za pravosodje RS objavi prosto sodniško mesto v Uradnem listu RS. Kandidati 

prijave z dokazili lahko posredujejo v roku 15 dni. Ministrstvo za pravosodje RS v prvi fazi 

prijave zbere in ugotovi popolnost oz. nepopolnost vlog. Popolne vloge v roku naslednjih 15 

dni posreduje predsedniku sodišča, da ta oblikuje mnenje o prijavljenih kandidatih. Zakonski 

rok za izdelavo obrazloženega mnenja je 20 dni. Kandidati na obrazloženo mnenje 

predsednika lahko podajo pripombe. Po prejemu morebitnih pripomb kandidatov predsednik 

oblikuje dokončno mnenje.  

Celotno gradivo, prijave kandidatov, dokazila in pripombe, predsednik posreduje Sodnemu 

svetu RS. V 30 dneh od prejema celotnega gradiva je Sodni svet RS dolžan opraviti izbiro 

med kandidati. Pri izbiri se z mnenjem predsednika seznani, ni pa ga zavezan upoštevati.  

Po opravljeni izbiri Sodni svet RS predlaga Državnemu zboru RS izvolitev kandidata v 

sodniško funkcijo. Izvolitev se objavi v Uradnem listu RS. Kandidat nastopi funkcijo sodnika 

z dnem zaprisege pred predsednikom Državnega zbora RS. 

Za imenovanje podpredsednika okrožnega sodnika se uporabljajo smiselno določbe ZS-I o 

imenovanju predsednika, v kolikor zakon ne določa drugače. Za kandidate za podpredsednika 

okrožnega sodišča ni obvezna predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča.  

Mnenje o prijavljenih kandidatih izdela predsednik okrožnega sodišča.  

Za imenovanje okrožnega sodnika oblikuje mnenje o kandidatih predsednik okrožnega 

sodišča. Pred oblikovanjem mnenja o kandidatu za okrožnega sodnika, ki pa je že okrajni 

sodnik, predsednik predhodno pridobi mnenje okrajnega predsednika. Pridobi tudi oceno 
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sodnikovega dela, ki jo izdela Personalni svet Višjega sodišča RS, in pa statistiko 

sodnikovega dela po merilih, ki jih predpiše Sodni svet RS (število rešenih zadev, število 

nerešenih zadev, sodni zaostanek). Pri oblikovanju mnenja o kandidatu za okrožnega sodnika, 

ki pa še ni okrajni sodnik, si predsednik okrožnega sodišča lahko pomaga le z mnenji oz. 

morebitnimi priporočili predhodnega delodajalca kandidata.  

Za imenovanje okrajnega sodnika, tj. sodnika organizacijske enote, oblikuje mnenje o 

kandidatih predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote. Pri oblikovanju mnenja o 

kandidatu si predsednik okrajnega sodišča lahko pomaga z mnenji oz. morebitnimi priporočili 

predhodnega delodajalca kandidata. V kolikor so kandidati zaposleni na uradniških delovnih 

mestih strokovnih sodelavcev na sodiščih, predsednik pridobi tudi del sodne statistike o 

njihovem delu. Z mnenjem o kandidatih predsednik okrajnega sodišča le seznani predsednika 

okrožnega sodišča. Predsednik okrožnega sodišča torej nima vpliva na imenovanje okrajnega 

sodnika.  

4.2.3  Premestitev funkcionarja 

Predsednik okrožnega sodišča vsako leto, najkasneje do 15. decembra, sprejme letni razpored 

dela sodnikov za prihodnje leto. V njem določi delovna področja sodnikov in število sodnikov 

v oddelku ter način, kako bodo nove zadeve pripadale posameznemu sodniku (npr. vsaka 

druga novo prispela zadeva za določenega sodnika).  

Med letom se letni razpored lahko spreminja zaradi odhoda ali daljše odsotnosti posameznega 

sodnika, pa tudi zaradi povečanega pripada novih zadev na posameznem oddelku. Primer za 

to je, na primer, povečano število stečajev in z njimi povezano povečano število pravdnih 

postopkov, zaradi česar je treba med letom povečati število sodnikov na gospodarskem 

oddelku in zmanjšati število sodnikov na drugem oddelku. 

Predsednik okrožnega sodišča lahko glede na uspešnost pri poslovanju sodišč z območja 

okrožnega sodišča odloči, da bo okrožni sodnik sodil zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča 

- organizacijske enote »njegovega okrožnega sodišča«. Za tovrstno premestitev ne potrebuje 

soglasja okrožnega sodnika.  

Predsednik okrajnega sodišča predlog letnega razporeda dela okrajnih sodnikov za prihodnje 

leto posreduje tudi predsedniku okrožnega sodišča, ki ga potrdi ali pa ga tudi spremeni in 

dopolni.  

V kolikor predsednik okrožnega sodišča pred sprejemom letnega razporeda dela okrajnih 

sodnikov ali pa med letom ugotovi, da so okrajni sodniki neenakomerno obremenjeni z 

zadevami, lahko premesti enega okrajnega sodnika na drugo okrajno sodišče oz. odredi, da se 

posamezne zadeve enega okrajnega sodišča rešujejo na drugem okrajnem sodišču, vse v 

okviru sodišč z območja okrožnega sodišča. Na takšen način lahko doseže večjo 
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specializacijo okrajnih sodnikov in s tem večjo kakovost sodnih odločitev, pa tudi hitrejše 

reševanje zadev. 

Predvsem na manjših sodiščih, kjer je majhno število sodnikov, lahko predstavlja resno 

težavo že daljša odsotnost posameznega sodnika. Zadeve, ki na novo prihajajo, se morajo 

porazdeliti med preostale sodnike, ki naenkrat postanejo preobremenjeni. Reševati morajo 

večje število zadev, pa tudi zadeve iz drugega področja, v katerem pretežno sodijo. V tem 

primeru prerazporeditev predstavlja rešitev težave na najbolj optimalen način.  

Za navedene primere, pa tudi za primere, ko se bistveno zmanjša obseg dela na sodišču, če se 

spremeni organizacija sodišč, je sodnika mogoče premestiti brez njegovega soglasja. 

Premestitev brez soglasja traja lahko največ dve leti, lahko pa se podaljša, če sodnik po dveh 

letih soglaša s premestitvijo.  

 Sodniki so lahko dodeljeni na delo tudi na Ustavno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS, v 

strokovno službo Sodnega sveta RS, na Ministrstvo za pravosodje RS in v Center za 

izobraževanje ministrstva, v kolikor se sodnik prijavi na razpisano prosto sodniško mesto. 

Dodelitev je lahko le za določen čas, predsednik okrožnega sodišča pa se mora z dodelitvijo 

strinjati.  

Sodniku, ki bi z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške dolžnosti, predpisane z zakonom 

in sodnim redom, ali tistemu, ki bi neredno opravljal sodniško funkcijo, je mogoče izreči 

disciplinsko sankcijo. Dejanja, ki pomenijo kršitev ZS, so natančno določena v 81. členu. 

Disciplinske sankcije, ki so določene v zakonu, izreče disciplinsko sodišče.  

Predsednik sodišča je o izrečeni disciplinski sankciji zoper sodnika obveščen. 

Sodniku preneha sodniška funkcija iz razlogov, ki jih določa ZSS, in sicer v 74. členu. Sodnik 

je lahko razrešen, če stori kaznivo dejanje z zlorabo sodniške funkcije. Sodnika razreši 

Državni zbor RS.  

4.2.4  Ravnanje s človeškimi viri - javni uslužbenec  

Izvajanje ravnanja s človeškimi viri na prvostopenjskem sodišču splošne pristojnosti sodi med 

pristojnosti predsednika sodišča. V primeru njegove odsotnosti ga že po zakonu nadomešča 

podpredsednik. Ne glede na odsotnost predsednika lahko tudi za čas, ko ta ni odsoten, za 

določena dela lahko pooblasti podpredsednika.  

Posamezno prvostopenjsko sodišče splošne pristojnosti ima lahko direktorja sodišča. V tem 

primeru se lahko ravnanja s človeškimi viri porazdelijo med predsednika in direktorja sodišča. 

Ker zakon natančne razdelitve del ne predpisuje, predsednik svoja izvorna zakonska 

pooblastila podeli direktorju.  
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Praksa v državi se trenutno nagiba v smeri, da so direktorji v največji meri pooblaščeni za 

ravnanje s človeškimi viri. Na devetih sodiščih direktor podpisuje pogodbe o zaposlitvi kot 

zastopnik delodajalca. V enem primeru sta podpisnika predsednik in direktor, v enem primeru 

pa v pretežni meri zastopa delodajalca predsednik, občasno pa tudi direktor. 

Po spremembi Zakona o sodiščih in uveljavitvi novele ZS-I je v pristojnosti predsednika 

okrožnega sodišča ravnanje s človeškimi viri okrajnih sodišč z območja okrožnega sodišča. 

Poenostavljeno rečeno, na okrajnih sodiščih, ki so to postala z novelo organizacijske enote, 

predsednik okrajnega sodišča nima pristojnosti ravnanja s človeškimi viri na okrajnem 

sodišču. 

Predsednik sodišča lahko na enak način kot pred uveljavitvijo novele ZS-I ravna s strokovno-

tehničnimi javnimi uslužbenci in uradniki. V njegovi pristojnosti so vsi javni uslužbenci, ki 

opravljajo delo tako na okrožnem sodišču kot tudi na organizacijskih enotah. Lahko pa 

predsednik pooblasti direktorja in se sam z zaposlenimi javnimi uslužbenci ne ukvarja.  

Vsekakor pa na osnovi določil Sodnega reda RS (SR, 197. člen), ne glede na morebitno 

podelitev pooblastila, predsednik do 15. decembra v tekočem letu razporedi sodno osebje za 

prihodnje leto. Osnova za razporeditev je predlog direktorja. Sodni red RS (Uradni list RS, št. 

17/95) ne določa, naj direktor pripravi predlog razporeditve sodnega osebja za okrožno 

sodišče in za organizacijske enote. Prav tako ni določb, ki bi urejevale razmere, ko ni soglasja 

med predsednikom in direktorjem glede razporejanja javnih uslužbencev. V tem segmentu se 

kaže neusklajenost novele zakona ZS-I s podzakonskimi akti.  

4.3    Direktor sodišča  

Po svojem statusu in položaju je direktor javni uslužbenec, ki opravlja dela in naloge na 

uradniškem delovnem mestu, v prvem kariernem razredu.  

Takšen status mu določa ZS-I. Kandidat mora za pridobitev položaja direktorja izpolnjevati 

pogoje za imenovanje v naziv. Glede izobrazbe je v 87. člen ZJU določeno, da je predpisana 

izobrazba za nazive prvega kariernega razreda univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna 

izobrazbe s specializacijo oz. magisterijem, pa tudi izobrazba, predpisana po študijskem 

programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Katero smer izobrazbe 

mora kandidat imeti dokončano, kakšna funkcionalna in specialna znanja ter posebne 

sposobnosti mora kandidat posedovati, je treba določiti v internem aktu o sistemizaciji. Pri 

umestitvi delovnega mesta direktorja v notranjo organizacijo sodišča je treba upoštevati še 78. 

in 79. člen ZJU, ki se nanašata na pogoje za imenovanje v naziv. Ministrstvo za pravosodje 

RS je ocenilo, da je smiselno in priporočljivo, da se sodišča odločajo med pravno, ekonomsko 

in organizacijsko (management) smerjo izobrazbe (Ministrstvo za pravosodje RS 2010). 

Poleg pričakovane izobrazbe morajo imeti kandidati najmanj sedem let delovnih izkušenj. Kot 

delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja 
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izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje 

sklenjeno oz. pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za ustrezne delovne 

izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del 

na delovnem mestu, za katero se zahteva eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v 

eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji 

zahtevnosti, kot je delovno mesto direktorja sodišča, pri čemer se upošteva čas opravljanja 

takšnega dela in stopnja izobrazbe. 

Znati morajo uradni jezik (slovenščino) in poznavati delo z računalnikom. Med pogoji za 

opravljanje dela so navedena še dva, in sicer opravljen izpit iz sodnega reda in opravljeno 

usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor kandidat nima izpolnjenih zadnjih dveh 

pogojev jih lahko opravi v enem letu od imenovanja.  

Poleg izpolnjenih navedenih splošnih pogojev za opravljanje dela morajo kandidati 

izpolnjevati še pogoje, kot jih določa ZDR in drugi odstavek 88. člena ZJU, in sicer: 

− imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije; 

− ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več 

kot šest mesecev; 

− zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.  

Predsednik okrožnega sodišča lahko razpiše prosto delovno mesto direktorja, in sicer v obliki 

javnega razpisa, na način in po postopkih, ki so določeni za izbiro kandidata za zasedbo 

uradniškega delovnega mesta.  

S prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje, predsednik opravi ustni razgovor.  

Predsednik sodišča po opravljenih ustnih razgovorih oblikuje predlog za imenovanje. 

Predlog mora biti obrazložen. 

Pri oblikovanju predloga mora upoštevati znanja, izkušnje, priporočila in dosežke kandidatov, 

predvsem na področju kadrovanja, vodenja in upravljanja sodišča, razvijanja dobrih delovnih 

odnosov, oblikovanje organizacijske strukture, uporabe inovativnih strategij, zbiranje, 

analiziranje in uporabo informacij, upravljanje s proračunom sodišča, komuniciranje z 

javnostmi ter upravljanje z znanjem.  

Direktorja sodišča imenuje minister za pravosodje, na osnovi predloga predsednika sodišča. 

Imenovanje je podeljeno za dobo pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.  

V odločbi o imenovanju mora minister za pravosodje navesti razloge za imenovanje. Pred 

izdajo odločbe lahko minister oz. njegova pooblaščena oseba opravi ustni razgovor s 

kandidatom. Če kandidata ne izbere, mora navesti razloge za neimenovanje. Vsi prijavljeni 
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kandidati morajo biti seznanjeni z vsebino odločbe o imenovanju oz. z vsebino sklepa o 

neizbiri. Zoper oba akta je dovoljeno sprožiti upravni spor. 

Vprašanje, ki se glede na dikcijo člena postavlja, pa je, ali predsednik lahko sproži upravni 

spor, v kolikor minister ne izbere nobenega kandidata in v primeru, če minister za pravosodje 

ne sledi njegovemu predlogu ter izbere drugega prijavljenega kandidata.  

Ob prvem podeljevanju imenovanj direktorjev sodišč sicer navedenih vprašanj ni bilo, vendar 

bi bilo primerno, če bi bilo v zakonu določeno tudi ravnanje za tovrstno možno situacijo.  

V kolikor se predsednik ne odloči za razpis, izbor in zasedbo direktorskega delovnega mesta, 

dela ter opravila opravlja sam. 

Zakonska dikcija o razmejenosti pristojnosti in odgovornosti med predsednikom ter 

direktorjem pri opravljanju del sodne uprave je nedorečena in ne daje jasne razmejitve. Zato 

je prepuščeno posameznim sodiščem, da v okviru lastnega akta o sistemizaciji delovnih mest 

lahko točno določijo, kaj je v pristojnosti direktorja.  

Po opravljeni anketi med direktorji sodišč je ugotovljeno, da je razmejitev dogovorjena med 

predsednikom in direktorjem. To pa pomeni, da je v državi toliko sistemov razmejitev, 

kolikor je prvostopenjskih sodišč splošne pristojnosti in imajo imenovanega direktorja 

sodišča. Na nekaterih sodiščih je predsednik okrožnega sodišča posamezne segmente iz svojih 

pristojnosti po pooblastilu prenesel v izvrševanje predsednikom okrajnih sodišč, drugje pa se 

je z direktorjem sodišča dogovoril o razdelitvi del in nalog med njima.  

V internem aktu sodišča, tj. Aktu o sistemizaciji in notranji organizaciji sodišča, je določen 

tudi okvir opravljanja del direktorja sodišča. Naloge in odgovornosti so povzete iz zakona in 

sodnega reda. Naloge in upravičenja ter odgovornosti so določene generalno, bolj posplošeno. 

Dolgotrajnejša uporaba ZS-I bo pripomogla k temu, da bodo tudi v aktu naloge in 

odgovornosti direktorja določene v pretežni meri povsem natančno, upoštevane pa bodo 

specifičnosti, pri čemer trenutno ni tako. Seveda pa potek časa ne bo dovolj, potrebna bo tudi 

ustrezna sprememba ZS-I. 

Okvirne naloge, pristojnosti in odgovornosti so opredeljene v ZS-I, predvsem pa je direktor 

pristojen tudi za izvrševanje sodne uprave. O zadevah sodne uprave odločata predsednik 

sodišča in direktor sodišča, razen, če ZS-I ne določa drugače. Direktor v skladu z 61.a členom 

ZS-I odloča o kadrovskih zadevah sodnega osebja, zagotavlja njihovo varnost, spremlja, 

analizira in pripravlja prenove poslovnih procesov. Njegove pristojnosti se nanašajo za vse 

zaposlene javne uslužbence na okrožnem in okrajnih sodiščih. V tem je bistvena razlika glede 

na prejšnjo ureditev.  

Direktorju je ob nastopu funkcije naloženo, da opravi funkcionalno izobraževanje v roku 

šestih mesecev od nastopa funkcije. Izobraževanje organizira ministrstvo za pravosodje. Na 

izobraževanju naj bi direktor pridobil funkcionalna znanja o kadrovanju, vodenju in 
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opravljanju sodišča, razvijanju dobrih delovnih odnosov, oblikovanju organizacijskih struktur, 

uporabi inovativnih strategij, zbiranju, analiziranju in upravljanju z znanjem ter druga 

specialna znanja (ZS-I, 61.c člen). 

Nadzor nad opravljanjem zadev sodne uprave in s tem nad delom direktorja sodišča opravlja 

predsednik sodišča višje stopnje. 

Pri opravljanju pridobitnih dejavnosti je direktor izenačen s sodniki. Direktor ne sme 

opravljati pridobitnih dejavnosti, razen znanstvenega, raziskovalnega, pedagoškega, 

umetniškega in publicističnega dela oz. kulturne dejavnosti.  

Ocena je, da izenačitev s sodniki ni primerna. Direktor je imenovan za dobo petih let in ima 

mandat. Sodniki so izvoljeni brez časovne omejitve. V kolikor funkcijo opravljajo v skladu z 

zakoni in dosegajo primeren ter predpisani obseg dela v določeni kakovosti, so sodniki lahko 

vso delovno kariero. Direktor je, glede na pristojnosti in dela, ki jih opravlja pri izvajanju 

postopkov javnega naročanja, zavezanec za sporočanje podatkov o svojem premoženjskem 

stanju. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45, s spremem. in dop.) v 

41. členu določa, da so osebe, ki so odgovorne za javna naročila, dolžne Komisiji za 

preprečevanje korupcije sporočiti podatke enkrat letno, do 31. januarja tekočega leta za 

preteklo leto. Sodišče, kot delodajalec, kjer so zavezanci zaposleni, pa je dolžno Komisiji za 

preprečevanje korupcije posredovati sezname zavezancev. Vsako spremembo v seznamu je 

treba sporočiti v roku 30 dni po spremembi. 

Direktor sodišča pripravi oceno ogroženosti. Pri izdelavi ocene ogroženosti mora upoštevati 

koncept varnosti sodišč, uveljavljene varnostne ukrepe, varnostne pojave na sodišču, pomen, 

velikost in lego sodišč ter druga dejstva, za katera sodi, da so pomembna pri izdelavi ocene 

ogroženosti. Predsednik okrožnega sodišča mora z oceno ogroženosti soglašati, nato pa se 

navedena ocena pošlje v potrditev ministrstvu za pravosodje. Če obstojijo tehtni razlogi, 

ministrstvo za pravosodje zahteva dopolnitev ocene.  

Če se med letom spreminjajo pogostost, intenziteta ali oblika deviantnih in drugih pojavov, ki 

spreminjajo stopnjo ogroženosti sodišča, mora direktor sodišča oceno ogroženosti spremeniti 

oz. dopolniti. Ocena ogroženosti velja pet let. Z oceno ogroženosti morajo biti seznanjeni na 

primeren način vsi sodniki, sodno osebje in izvajalci nalog varovanja na sodišču. Oceni 

ogroženosti je treba prilagoditi druge dokumente, ki urejajo notranje poslovanje sodišč, hišne 

rede, varnostna navodila, postopkovnike, požarni red ter druge dokumente, ki urejajo varnost 

na sodiščih, varovanje sodnih zgradb, parkirišč, opreme in premoženja (Pravilnik o določitvi 

varnostnih standardov poslovanja sodišč, Ur. l. RS, št. 41/07).  

Direktor sodišča izdela letno poročilo o varnostnem poslovanju sodišč. Poročilo mora 

obsegati dogodke, ki so motili poslovanje sodišč, varnostne grožnje sodnikom, sodnemu 

osebju, sodišču kot instituciji, skratka zajemati mora vse dogodke, ki vplivajo na oceno 

ogroženosti sodišča. Letno poročilo je treba izdelati do 15. februarja za preteklo leto. 
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 Pri prenehanju mandata direktorjev sodišč konkretne prakse še ni izdelane. Postavlja se več 

dilem, in sicer: 

− razrešitev pred potekom mandata - vzroki in pogoji za izrek; katera dejanja bi direktor 

opustil oz. kaj bi storil, da bi bil razrešen predčasno. Ali so ugotovitve revizijskih 

pregledov o nepravilnostih v poslovanju zadostni razlog? Je zadosten razlog ugotovitev o 

nepravilnostih v poslovanju, ki jih ugotovi skupna notranja revizijska služba Vrhovnega 

sodišča RS? Ali pa kot zadosten razlog štejejo ugotovitve Računskega sodišča RS; 

− Razrešitev s potekom mandata - če postopki novega imenovanja niso pravnomočno 

zaključeni do izteka mandata aktualnega direktorja, kdo opravlja nujna dela in opravila; 

− Glede izvedbe razrešitve se postavlja vprašanje, kdo sprejme individualni akt razrešitve; 

če je direktor uradnik na sodišču, potem bi razrešitev lahko izrekel predsednik sodišča. 

Ker pa je direktorja imenoval minister za pravosodje, bi morebiti tudi akt o razrešitvi 

lahko izdal minister za pravosodje. Nadzor na delom sodne uprave pri okrožnih sodiščih 

izvajata predsednik neposredno višjega sodišča in direktor neposredno višjega sodišča, 

zato je vprašanje, ali je morebiti eden izmed njiju pooblaščen za izdajo akta o razrešitvi. 

Navedene dileme ostajajo odprte. Nesporno je le, da zoper akt o razrešitvi položajnega 

uradnika (kar je direktor sodišča) ni pritožbe, zagotovljeno je le sodno varstvo v upravnem 

sporu. To dejstvo izhaja iz sodne prakse Vrhovnega sodišča RS (2006), iz sklepa št. I Up 

13/2006-2 z dne 17. maj 2006, v katerem je Vrhovno sodišče RS zavzelo navedeno stališče. 

ZS-I je torej skop v ureditvi o prenehanju položaja in razrešitve direktorja sodišča, določa le, 

da se glede prenehanja položaja in razrešitve direktorja sodišča uporabljajo določbe zakona, 

ki ureja položaj javnih uslužbencev.  

4.3.1  Ravnanje s človeškimi viri - javni uslužbenec 

Direktor sodišča kot del nalog izvrševanja sodne uprave po pooblastilu predsednika opravlja 

tudi naloge ravnanj s človeškimi viri na sodišču.  

Način kreiranja uslužbenskega razmerja s strokovno-tehničnim javnim uslužbencem in z 

uradnikom ostaja nespremenjen, kot pred uveljavitvijo novele ZS-I. Podzakonski akti, ki 

urejajo pogoje in način sklenitve uslužbenskega razmerja, niso spremenjeni.  

Pomembna novost je pri popolnjevanju delovnih mest na okrajnih sodiščih - organizacijskih 

enotah.  

Morebitne potrebe za sklenitev nove zaposlitve oz. nadomestne zaposlitve direktorju 

posredujejo predsedniki okrajnih sodišč - organizacijskih enot. Direktor predlog lahko 

upošteva, lahko pa tudi ne.  

Niti novela zakona ZS-I niti stališča posebne implementacijske skupine niso dala odgovora na 

vprašanje, kaj storiti, v kolikor direktor predloga predsednika okrajnega sodišča ne sprejme.  
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Po eni strani je predsednik okrajnega sodišča še vedno odgovoren za poslovanje okrajnega 

sodišča - organizacijske enote, po drugi strani pa je direktor odgovoren za ravnanja s 

človeškimi viri na celotnem območju okrožnega sodišča. 

Praksa kaže, da se v tovrstnih primerih predsednik okrožnega sodišča postavlja v vlogo 

razsodnika. Te vloge mu zakon ne podeljuje niti neposredno niti posredno.  

Direktor mora poskrbeti za uveljavitev enakopravnega obravnavanja vseh strokovno-

tehničnih javnih uslužbencev in uradnikov na vseh sodiščih z območja okrožnega sodišča. 

Direktor mora svoje aktivnosti usmeriti k cilju povečevanja uspešnosti poslovanja sodišča. 

Sodišče bo poslovalo uspešno le, če bodo sodniki zadosti hitro in kakovostno obravnavali 

zadeve. Za to, da je sodnik lahko uspešen pri svojem delu, potrebuje strokovno usposobljeno 

sodno osebje, ki delo obvladuje po količini in vrsti. Pomembno pri tem je, da je sodnemu 

osebju dano vedeti, da so pomemben člen pri doseganju rezultatov poslovanja.  

V okviru ravnanja s človeškimi viri direktorji sami opravljajo letne razgovore z javnimi 

uslužbenci. Na večjih sodiščih jih v obdobju od uveljavitve ZS-I opravljajo predsedniki 

okrajnih sodišč (po podeljenem pooblastilu predsednika okrožnega sodišča) in pa vodje 

oddelkov ter služb na okrožnem sodišču.  

Letni pogovor z javnim uslužbencem je lahko učinkovito orodje upravljanja z zaposlenimi. 

Direktor sodišča in ostali izvajalci letnih pogovorov se morajo temeljito pripraviti na izvajanje 

letnih pogovorov.  

Izvajalci letnih pogovorov morajo bili seznanjeni predvsem z vizijo in strategijo poslovanja 

sodišča. Poznati morajo letni načrt sodišča in v njem zastavljene cilje. Seznanjeni morajo biti 

z načrtom izobraževanja na sodišču. Samoumevno je, da vodja oddelka pozna cilje in jih 

svojemu sodelavcu tudi primerno predstavi. V okviru letnega razgovora se mora izvajalec 

letnega pogovora seznaniti z individualnimi cilji javnega uslužbenca, spoznati mora njegove 

želje, potrebe in interese po izobraževanju. Ob zaključku letnega razgovora bi moral njegov 

izvajalec imeti izoblikovano vedenje o napredku javnega uslužbenca, s katerim je opravljal 

letni razgovor glede na prejšnje leto.  

Z letnim razgovorom je treba vizijo in strategijo ter cilje poslovanja sodišča preslikati iz ravni 

sodišča kot organizacije na individualno raven javnega uslužbenca. Postavljeni cilji morajo 

postati tudi cilji javnega uslužbenca. Med izvajanjem letnega pogovora je treba ugotoviti, 

kako bodo usklajeni cilji sodišča z individualnimi cilji javnega uslužbenca. Seznaniti jih je 

treba tudi z morebitnimi zastoji pri opravljanju dela in postopkov, težave pa je treba 

identificirati. Vsekakor je treba sprejeti povratne informacije od sodelavcev o možnih 

izboljšavah postopkov in pristopov ter njihovo doživljanje in dojemanje obstoječih zastojev 

pri delu. 
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Pri javnih uslužbencih, ki so bili zaposleni pred kratkim, je treba v okviru letnega pogovora 

ugotoviti, ali so bili izbrani primerni kandidati in ali je proces zaposlovanja uspešen. V 

nadaljevanju pa je mogoče preveriti, ali je sistem uvajanja novo zaposlenih javnih 

uslužbencev primeren.  

Letni razgovor z javnim uslužbencem mora spodbuditi motivacijo, zadovoljstvo in zavzetost 

javnih uslužbencev.  

Izvajalci letnih razgovorov morajo letne razgovore voditi tako, da javni uslužbenci iz njega 

nedvoumno razberejo zanimanje vodje za njihov razvoj in zadovoljstvo. Letni razgovor je 

dvosmerna komunikacija, odprt pogovor o medsebojni prihodnosti. Za to, da letni razgovori 

dosežejo namen in da vodje ob njegove zaključku pridejo do novih spoznanj o sodelavcih, 

morajo biti ti pravilno vodeni. S tem namenom je treba izvajalce letnih razgovorov usposobiti 

za strokovno izvedbo, da tega izpeljejo strokovno in z največjim možnim učinkom.  

Na letni razgovor nikakor ne sodi ocenjevanje delovne uspešnosti. 

4.3.2  Ravnanje s človeškimi viri - funkcionar 

Novela zakona ZS-I ni prinesla nikakršne novosti glede ravnanja direktorja sodišča s 

funkcionarji.  

Poenostavljeno je mogoče reči, da je funkcija direktorja sodišča nadgradnja dosedanjega 

sekretarja sodišča, zato je mogoče ugotoviti, da dosedanji sekretar sodišča ni imel nikakršnih 

pristojnosti v razmerju do okrožnih in okrajnih sodnikov. Direktor sodišča namreč glede 

okrožnih in okrajnih sodnikov nima nikakršnih pristojnosti. Glede na uradniški položaj 

direktorja v primerjavi s funkcionarskim položajem sodnikov je ureditev primerna. 

Direktor je neposredno po zakonu odgovoren za varnost na sodišču, strank, javnih 

uslužbencev in sodnikov. V tovrstnih zadevah, ki bi jih lahko označili za upravno vodenje, bi 

bilo prav, da bi direktor imel določene dejanske pristojnosti tudi do sodnikov.  

V segmentu varovanja sodišča, zaposlenih in strank je direktor sodišča polno odgovoren. Za 

te namene bi direktor sodišča moral imeti določene pristojnosti tudi do sodnikov. Način 

varovanja na konkretni glavni obravnavi - koliko varnostnikov bo prisotnih v sodni dvorani, 

koliko jih bo varovalo vhod v sodno dvorano, ali obtoženi na zaslišanje čaka na hodniku ali 

pa v priporni celici - odloči sodnik. Ocena je, da v primeru prenosa odločitev na direktorja 

sodišča v navedenih vprašanjih ne bi posegali v neodvisnost sodnika. 

Direktor sodišča s celovitim upravnim vodenjem javnih uslužbencev, pa tudi funkcionarjev, 

namreč ne bi posegal v neodvisnost sodnikov.  
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Ker pa pravnih podlag v ZS-I za pristojnosti direktorja glede upravnega vodenja sodnikov ni, 

tudi teoretičnih možnosti ni. Nikakor pa ni zanemarljiv pomislek, kako bi direktorji sodišč v 

praksi izvajali upravno vodenje sodnikov, v kolikor bi jim zakon že podelil pristojnosti. 

Izkušnje uspešnejših sodnih sistemov kažejo, da je vodenje sodišč učinkovitejše tam, kjer so 

naloge vsebinskega in upravnega vodenja razdeljene med predsednika in direktorja sodišča 

(Brecelj Štorman 2004).  

4.4    Razmerje predsednik okrožnega sodišča - direktor sodišča 

Pred navedbami o razmerju med predsednikom okrožnega sodišča in direktorjem sodišča je 

treba poudariti nekaj dejstev, ki nedvoumno vplivajo na razmerje med njima, izhajajo pa iz 

položaja vsakega posebej, neodvisno drug od drugega.  

Predsednik okrožnega sodišča je prvenstveno okrožni sodnik, kar pomeni, da je funkcionar, 

sicer s trajnim mandatom, ki opravlja dela in naloge vodenja sodišča za dobo mandata - 

imenovanja.  

Če funkcijo sodnika opravlja v skladu z zakonom in pri sojenju dosega pričakovane rezultate, 

tako po količini opravljenega dela kot po kakovosti, oboje v predpisanih časovnih okvirih, je 

le od njegove volje odvisno, ali bo vso kariero sodnik oziroma, ali bo poklicno pot nadaljeval 

drugje, bodisi v stroki (višji sodnik, notar, odvetnik), bodisi izven stroke.  

Direktor sodišča je javni uslužbenec, tj. uradnik. Po izteku mandata se mu uslužbensko 

razmerje izteče. V kolikor ni ponovno imenovan za direktorja sodišča in ni prostega 

delovnega mesta na sodišču, zanj veljajo določila Zakona o javnih uslužbencih, ki določajo 

postopke za javne uslužbence, katerih delo v organu ni več potrebno. Glede na število 

delovnih mest v kadrovskih načrtih, katere vsako leto odobri Vrhovno sodišče RS, pa tudi na 

vsakoletni povečan pripad novih zadev na sodišče, na spremembe v tehniki poslovanja sodišč 

(določeni elektronski vpisniki in prenosi podatkov v prvi fazi uveljavitve zahtevajo več 

sodnega osebja), ni prostih delovnih mest na okrožnih sodiščih, katere bi lahko zasedel 

uradnik po izteku mandata direktorja sodišča.  

Odločitev o tem, ali bo sodišče imelo direktorja sodišča ali ne, je v izključni pristojnosti 

predsednika okrožnega sodišča. Slednji po opravljenem razpisu oblikuje predlog imenovanja 

in ga posreduje ministru za pravosodje.  

Predsednik okrožnega sodišča delo direktorja ocenjuje. Enkrat letno zanj izdela pisno oceno. 

Pisna ocena vsebuje oceno o načinu opravljanja nalog, uspešnosti pri delu, pa tudi o 

primernosti načina opravljanja dela. Opravljeno delo se ocenjuje po petih kriterijih, in sicer: 

ali so rezultati dela primerni, stopnja samostojnosti pri delu, nivo ustvarjalnosti, način 

sodelovanja ter odnos do notranjih in zunanjih strank. Ocena dela direktorja sodišča je 
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pomembna, v kolikor bi po preteku mandata delo nadaljeval na sodišču oz. bi bil njegov 

naslednji delodajalec Republika Slovenja in bi bile dosežene ocene v tem primeru iz časov, ko 

je opravljal funkcijo direktorja sodišča, upoštevane tudi pri napredovanju na novem delovnem 

mestu. 

Vsa navedena dejstva lahko nakazujejo na razmerje podrejenosti direktorja nasproti 

predsedniku okrožnega sodišča. Če se k tej oceni dodajo še določila Zakona o finančnem 

poslovanju, ki določajo odgovornost predstojnika za porabo proračunskih finančnih sredstev, 

je oceno o podrejenosti mogoče potrditi.  

Zakon o sodiščih tudi ne pripomore k drugačni vlogi obeh, saj ne daje jasnega odgovora, za 

katere zadeve je neposredno pristojen in odgovoren direktor sodišča. Prvi direktorji sodišč so 

bili imenovani izmed takratnih sekretarjev sodišč. Sekretar sodišča je bil v razmerju do 

predsednika okrožnega sodišča v podrejenem položaju, ne le glede na status uradnik - 

funkcionar, temveč tudi glede na vrsto nalog, ki jih je sekretar sodišča opravljal.  

Obseg njegovega poslovanja se je nanašal le na okrožno sodišče. Predlog akta o sistemizaciji 

in notranji organizaciji je sekretar sodišča pripravil za okrožno sodišče in ga posredoval 

predsedniku okrožnega sodišča. V okviru kadrovskega poslovanja je bil sekretar sodišča 

odgovoren za predlaganje novih zaposlitev javnih uslužbencev na okrožnem sodišču. 

Predsednik sodišča je sekretarja sodišča lahko pooblastil za posamezna opravila, ki pa so se 

nanašala na okrožno sodišče in ne neposredno na okrajno sodišče s sodnega okrožja. 

Nekaterim sekretarjem okrožnih sodišč so predsedniki podelili pooblastilo za urejanje in 

podpisovanje finančne dokumentacije za prevzem obveznosti sodišča ter za plačilo obveznosti 

sodišča.  

Z dnem imenovanja za direktorja sodišča se dejansko razmerje podrejenosti najbrž ni moglo 

nadaljevati kot partnerski odnos dveh managerjev, pristojnih in odgovornih vsak za svoje 

področje delovanja. Vsekakor pa je imenovanje lahko predstavljalo začetek graditve 

partnerskega odnosa. 

Predsedniki okrožnih sodišč so izdali v različnem obsegu pooblastila direktorjem sodišč. Od 

vsakega posameznega predsednika je odvisno, v kolikšni meri se vloga direktorja sodišča 

približuje partnerskemu odnosu do predsednika okrožnega sodišča. Nekateri predsedniki 

okrožnih sodišč so menili, da posamezna pooblastila niso potrebna, saj ZS določa, kdo je 

pristojen za zadeve sodne uprave. Nekateri predsedniki okrožnih sodišč so bili mnenja, da so 

direktorji sodišč neposredno že po zakonu pristojni za varnost na sodiščih, zato so izdajali 

pooblastila za posamezne segmente izvrševanja zadev sodne uprave.  

 V 60. členu ZS je določeno, da v zadeve sodne uprave sodi odločanje, upravljanje z znanjem, 

načrtovanje, organiziranje, kadrovanje, vodenje, koordiniranje, komuniciranje, spremljanje 

učinkov, poročanje, upravljanje s proračunom in druga opravila, s katerimi se na podlagi 



 

 65 

zakona, sodnega reda in drugih predpisov zagotavljajo pogoji za redno izvajanje sodne 

oblasti, pravočasnost postopkovnih dejanj ter pravočasnost izdelave sodnih odločb. 

V 60.a členu ZS pa je navedeno, da v zadeve sodne uprave sodi tudi spremljanje, ugotavljanje 

in analiziranje učinkovitosti dela sodnikov na posameznem sodišču.  

Ocena je, da je zakon v tem delu nedorečen ter ni postavil jasne razmejitve pristojnosti med 

predsednikom sodišča in direktorjem sodišča.  

Morebiti bi bilo primerno, da bi v duhu razvijanja partnerskega odnosa v vodenju sodišča 

najprej zakonodajalec razmejil področja zadev sodne uprave, ki so v pristojnosti predsednika 

sodišča in direktorja sodišča, ter določil, katere so tiste zadeve, ki jih morata upravljati skupaj.  

Upravljanje in ravnanje s kadri - javnimi uslužbenci na vseh sodiščih sodnega okrožja bi bilo 

primerno v izključni pristojnosti direktorja sodišča; na drugi strani pa ravnanja in upravljanja 

s sodniki v izključni pristojnosti predsednika sodišča. Zelo dobrodošla bi bila opredelitev, ki 

bi odgovorila na dilemo, ali je pristojnost in odgovornost direktorja sodišča v segmentu 

ravnanja s človeškimi viri na nivoju javnih uslužbencev na vseh sodiščih sodnega okrožja. 

Upravljanje s finančnimi sredstvi, s proračunom v ožjem smislu, bi moralo biti v domeni obeh 

skupaj. V nasprotnem primeru izključna pristojnost vsakega posebej ne daje pravega 

rezultata. Načrtovanje porabe finančnih sredstev, analiza porabljenih sredstev, priprava 

proračuna (do faze sprejetja) in spremljanje splošnih stroškov bi sodilo v okvir nalog 

direktorja sodišča. Predsednik sodišča bi spremljal uspešnost sodišča z vidika količinske in 

kakovostne uspešnosti sodnikov na vseh sodiščih sodnega okrožja ter višine stroškov po 

posamezni zadevi. Temu bi nato sledile spremembe določb o prenosu pooblastil na 

predsednike okrajnih sodišč. 

Dosedanja praksa uporabe določil o izvrševanju zadev sodne uprave, kakor to izvajata 

predsednik in direktor sodišča, kaže, da je od vsakega posameznega predsednika okrožnega 

sodišča odvisno, katere zadeve sodne uprave bo izvrševal direktor sodišča in v kolikšni meri 

bo samostojen pri tem delu ter bo nastopal kot enakovreden del sistema vodenja in upravljanja 

okrožnega sodišča.  

4.5    Predsednik okrajnega sodišča 

Z navedeno novelo se je vloga predsednika okrajnega sodišča - organizacijske enote pri 

ravnanju s človeškimi viri močno skrčila. Da je v pristojnosti predsednika okrajnega sodišča 

malo zadev, potrjuje tudi ZS-I, ki je odpravil institut podpredsednikov okrajnih sodišč. 

Podpredsedniki okrajnih sodišč so v tej funkciji ostali do izteka mandata. Morebitno 

nadomeščanje predsednikov okrajnih sodišč se ureja z letnim razporedom dela sodnikov.  



 66 

Predsednik okrajnega sodišča pripravi predlog letnega razporeda dela sodnikov na začetku 

leta in pripravi predlog letnega poročila o poslovanju sodišča za konec leta. Predsednik 

okrožnega sodišča njegov predlog lahko sprejme, lahko pa ga spremeni ali dopolni na način, 

da dodeli določenega okrajnega sodnika na drugo okrajno sodišča.  

Predsedniku okrajnega sodišča je ostala neposredna pristojnost opravljanja službenega 

nadzora nad delom okrajnega sodnika. O opravljanju službenega nadzora mora predsednik 

okrajnega sodišča obveščati predsednika okrožnega sodišča.  

4.5.1  Imenovanje funkcionarja 

Predsednik okrajnega sodišča predlaga razpis za zasedbo prostega sodniškega mesta 

predsedniku okrožnega sodišča. Predsednik okrožnega sodišča predlog lahko upošteva, lahko 

pa tudi ne, saj mora upoštevati stanje na vseh okrajnih sodiščih s sodnega območja okrožnega 

sodišča.  

Glede na dejstvo, da so nekatera okrajna sodišča oddaljena od sedeža okrožnega sodišča in z 

namenom racionalnega opravljanja dela, predvsem pa brez motenj v poslovanju, so 

predsedniki okrožnih sodišč za nekatera opravila pooblastili predsednike okrajnih sodišč. V 

delu, ki se nanaša na ravnanje s človeškimi viri v ožjem smislu, so predsedniki okrajnih 

sodišč lahko pooblaščeni za (povzeto po ZS-I, 61. člen):  

− odločitev o predlogu okrajnega sodnika za priznanje dodatnega dela zaradi reševanja 

izjemno zahtevnih zadev; 

− ocenjevanje javnih uslužbencev okrajnega sodišča; 

− določitev obvezne prisotnosti na delu okrajnemu javnemu uslužbencu, ki opravlja delo 

manj kot 8 ur dnevno; 

− pripravo programa povečanega obsega dela okrajnih javnih uslužbencev po posameznih 

oddelkih; 

− podpisovanje sklepov o dodelitvi letnega dopusta zaposlenim na okrajnem sodišču; 

− za odobritev dopusta in službenih poti zaposlenim na okrajnem sodišču. 

V delu, ki se nanaša na izvajanje pravosodne uprave, so predsedniki okrajnih sodišč lahko 

pooblaščeni za (povzeto po ZS-I, 61. in 74. člen): 

− odločanje o nadzorstvenih pritožbah nad posameznim okrajnim sodnikom; 

− odločanje o prošnjah za pregled spisov v pravnomočno končanih zadevah; 

− odločanje po sodnem redu o dodelitvi posamičnih zadev oz. predodelitvi zadev s 

področja dela okrajnega sodišča; 

− dajanje pisnih obvestil medijem o zadevah s področja dela okrajnega sodišča; 

− posredovanje informacij javnega značaja o zadevah s področja dela okrajnega sodišča; 

− mesečno izvajanje kontrole pravočasnega pisanja sodb okrajnih sodnikov; 

− odločanje o zahtevah strank za izločitev okrajnih sodnikov; 

− pripravo in posredovanje poročila državnemu pravobranilstvu; 
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− pripravo poročila o izvajanju ZDIJZ za preteklo leto in predložitev navedenega poročila 

ministrstvu za javno upravo.  

4.5.2  Ravnanje s človeškimi viri - javni uslužbenec  

Glede ravnanja z javnimi uslužbenci je v primeru razdelitve pristojnosti med predsednikom 

okrožnega sodišča in direktorjem za javne uslužbence tudi okrajnih sodišč pristojen direktor 

sodišča.  

Predsednik okrajnega sodišča glede na ugotovljeno potrebo po novi zaposlitvi oz. po 

nadomestni zaposlitvi, bodisi strokovno-tehničnega javnega uslužbenca bodisi uradnika, 

predlaga objavo prostega delovnega mesta predsedniku sodišča oz. direktorju sodišča, pri 

čemer vseh nadaljnjih aktivnosti pri novi zaposlitvi (imenovanje komisije za izbor kandidata 

na uradniško delovno mesto, določitev izbirnega postopka in podpis pogodbe o zaposlitvi) 

predsednik okrajnega sodišča ne opravlja več. Strokovne službe okrožnega sodišča preverijo 

možnosti nove zaposlitve (če je delovno mesto prosto, če so izpolnjeni pogoji za nadomestno 

zaposlitev) in po odredbi predsednika okrožnega sodišča oz. direktorja sodišča izvedejo 

postopek nove zaposlitve.  

S stališča primernega ravnanja s človeškimi viri predsedniki okrajnih sodišč opravljajo letne 

pogovore z javnimi uslužbenci, z njimi so vsakodnevno v stiku in bolje poznajo vsakdanji 

delovni utrip okrajnega sodišča. Ni zanemarljivo dejstvo, da so posamezna okrajna sodišča 

enega sodnega območja oddaljena več kot 20 km od okrožnega sodišča (oddaljenost 

organizacijskih enot). 

Pred uveljavitvijo ZS-I je predsednik okrajnega sodišča odločal tudi o disciplinski 

odgovornosti javnih uslužbencev. Javni uslužbenec, ki ne opravlja obveznosti po pogodbi o 

zaposlitvi ali pa pogodbene obveznosti krši, je disciplinsko odgovoren. 

Predsednik okrožnega sodišča oz. direktor sodišča sprejme odločitev o uvedbi disciplinskega 

postopka, postopek vodi in sprejme odločitev o odgovornosti.  

Postopek je dvostopenjski; na prvi stopnji o disciplinski odgovornosti odloči predstojnik 

(predsednik sodišča, direktor sodišča), na drugi stopnji (v primeru vložitve pritožbe) pa 

Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi RS, ki deluje v okviru Ministrstva za 

javno upravo RS. Na tem področju se javni uslužbenci razlikujejo od delavcev, ki so 

zaposleni zunaj sfere državne uprave. Pri teh zaposlenih velja enostopenjski postopek, po 

določilih ZDR.  

Tudi o prenehanju delovnega razmerja javnim uslužbencem predsednik okrajnega sodišča ne 

odloča več.  
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Tako kot javnim uslužbencem na okrožnem sodišču tudi javnim uslužbencem na okrajnih 

sodiščih preneha delovno razmerje (povzeto po ZDR in ZJU): 

− s potekom časa, za katerega je bilo sklenjeno: strokovne službe okrožnega sodišča 

seznanijo z datumom izteka časa predsednika okrajnega sodišča; 

− s pisnim sporazumom o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi: predsednik okrajnega sodišča 

seznani strokovne službe okrožnega sodišča o predlogu javnega uslužbenca za 

razveljavitev, celoten postopek nato teče pri okrožnem sodišču; 

− z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca: predsednik okrajnega sodišča poda 

predlog za odpoved, celoten postopek teče nato pri okrožnem sodišču; 

− s smrtjo javnega uslužbenca; 

− v primeru, da uradnik ne opravi usposabljanja za imenovanje v naziv in izpita iz sodnega 

reda, strokovno-tehnični javni uslužbenec pa izpita iz sodnega reda: predsednika 

okrajnega sodišča se seznani z dejstvi in datumom prenehanja. 

V kolikor je delovno razmerje prenehalo uradniku, predsednik okrožnega sodišča oz. direktor 

sodišča odloči tudi o ugasnitvi pridobljenega naziva in uradnikovega položaja. 

Ker priporočilo implementacijske skupine, naj direktor pooblasti za manjša kadrovska 

opravila dosedanjega predsednika okrajnega sodišča, v praksi ni moglo biti udejanjeno, je 

predsednik okrožnega sodišča predsednike okrajnih sodišč pooblastil za odobritev dopusta 

sodnikom in za odobritev službenih poti javnim uslužbencem.  

4.6    Sklep 

Z novelo ZS-I se je spremenil obseg ravnanja s človeškimi viri predsednika okrožnega 

sodišča.  

Predsednik je pridobil pristojnosti, ki se nanašajo na delovanje vseh okrajnih sodišč z 

območja okrožnega sodišča, katerega predsednik je.  

Predsedniki okrajnih sodišč so zgubili na pomenu, ko gre za ravnanje s človeškimi viri, 

njihova vloga pa se je skrčila na izoblikovanje in dajanje predlogov. Na takšen način se bodo 

lahko celoviteje posvečali procesu sojenja. Omogočeno je tudi enotno ravnanje s funkcionarji 

na enem območju okrožnega sodišča (enotna politika pri izobraževanju doma in v tujini, 

enotno vrednotenje posebno težkih zadev ipd.). 

Uvedba funkcije direktorja je prinesla več praktičnih težav. O nejasni razdelitvi pristojnosti in 

odgovornosti med predsednikom ter direktorjem sodišča je bilo že veliko povedanega. Prav 

tako o nekonsistentnosti zakonskih določb. 

Obstaja pa mnenje o nujnosti izobraževanja direktorjev, in sicer, da je to vsekakor nujno 

potrebno, vendar pa je iluzorno pričakovati, da bodo direktorji vsa zahtevana znanja in prakse 

pridobili na enkratnem izobraževanju v trajanju pet dni. 
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V uvedbi urejanja ravnanja s človeškimi viri bodisi predsednika okrožnega sodišča, bodisi 

direktorja sodišča je omogočeno enotno ravnanje z istovrstnimi strukturami javnih 

uslužbencev pri enem neposrednem proračunskem uporabniku.  
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5 UGOTOVITVE O STOPNJI IMPLEMENTACIJE 

V začetku leta 2010 (novela je stopila v veljavo 1. januarja 2010) je bilo precej polemik o 

implementaciji sprememb med predsedniki okrožnih, okrajnih in višjih sodišč. 

»Bodo sodišča poslej vodili predsedniki, direktorji ali pa morda minister,« se je januarja 2010 

v prispevku, objavljenem v strokovnem časopisu, spraševala Zinka Strašek, predsednica 

Višjega sodišča v Celju (Strašek 2010, 7).  

Spremembi zakona se je očitalo predvsem nekonsistentno delitev sodne uprave med 

direktorjem in predsednikom sodišča. Odgovornost za poslovanje sodišča je naložena zgolj 

predsedniku. Resni so biti tudi pomisleki pri imenovanju direktorja, ki ga imenuje minister za 

pravosodje. S tem dejanjem ministra bi bilo lahko porušeno nujno potrebno medsebojno 

obojestransko zaupanje med predsednikom in direktorjem sodišča. Posebej je bilo 

izpostavljeno, da sodne storitve niso tržna kategorija, ki bi jo bilo mogoče oplemenititi z 

dodajanjem nove vrednosti, kar naj bi bilo bistvo managiranja. 

V februarju 2010, torej v dveh mesecih po uveljavitvi sprememb, je takratni predsednik 

Vrhovnega sodišča RS, Franc Testen (2010), v enem izmed intervjujev izjavil:  
Kriti čni smo predvsem do tega, da je mogoče reforma premalo pripravljena in premišljena. Tako 

na hitro se v enem takem velikem sistemu, kot je sodstvo, ne da narediti kakšnih velikih korenitih 

sprememb. To se je tudi pokazalo, potem, ko je bil zakon sprejet in pravzaprav že velja, se 

pravzaprav še ni zgodilo nič. Se tudi ni moglo zgoditi. Obstaja neka implementacijska skupina, ki 

piše, kaj vse je treba in kako storiti, da bo ta veliki stroj začel nekoliko drugače obratovati. 

Implementacijska skupina je bila ustanovljena pod okriljem Ministrstva za pravosodje RS v 

decembru 2009. Njeni člani so bili iz vrst sodnikov vseh stopenjskih sodišč, predsednikov in 

dotedanjih sekretarjev sodišč, članov Sodnega sveta RS in predstavnikov Ministrstva za 

pravosodje RS. Namen ustanovitve je bil olajšati sodiščem uporabo sprememb zakona v 

praksi, zagotovitev enotnega razlaganja določb zakona v praksi in zagotoviti uporabo določb 

sprememb zakona s čim manjšimi težavami sodišč. 

Rezultat prvih treh sestankov implementacijske komisije je bil zbir sprejetih priporočil, 

namenjenim vsem predsednikom sodišč v državi. V priporočilih se je komisija posvetila 

dilemam o prenosu pristojnosti predsednika okrožnega sodišča na predsednika okrajnega 

sodišča. Za posamezna opravila, za katere novela določa, da so v pristojnosti predsednika 

okrožnega sodišča, lahko predsednik pooblasti predsednika okrajnega sodišča. Takšna 

vsakodnevna opravila na okrajnem sodišč so posredovanje informacij javnega značaja v 

zadevah iz okrajnega sodišča, posamezne izločitve okrajnih sodnikov, nadzorstvene pritožbe 

nad posameznimi okrajnimi sodniki, priprava pisnega osnutka obvestila medijem za zadeve iz 

pristojnosti okrajnega sodišča, potni nalogi in odobritve rednega letnega dopusta za zaposlene 

na okrajnem sodišču. 
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Implementacijska skupina je v prvem zbiru pojasnjevala, med drugim, tudi pristojnosti 

predsednika okrožnega sodišča v organizacijskih enotah, tj. okrajnih sodiščih. Predsednik 

okrožnega sodišča je po noveli postal pristojen za sprejem letnega razporeda sodnikov 

okrajnih sodišč in za sprejem razporeda dežurnih sodnikov tudi na okrajnih sodiščih. Predlog 

za razpis sodniškega mesta na okrajnem sodišču poda predsednik okrožnega sodišča. O 

uvrstitvi v plačni razred in o napredovanju sodnikov na okrožnem ter okrajnem sodišču odloči 

predsednik okrožnega sodišča. Prav tako o izobraževanju okrožnih in okrajnih sodnikov 

odloči predsednik okrožnega sodišča.  

Po izdaji navedenih priporočil so na Ministrstvu za pravosodje RS prejeli številna mnenja in 

pripombe predsednikov sodišč vseh stopenj. Implementacijska skupina se je s predstavljenimi 

težavami predsednikov sodišč seznanila in jih obravnavala na več delovnih sestankih. Zaznati 

je bilo predvsem nezadovoljstvo predsednikov okrajnih sodišč.  

V implemetacijsko skupino so dodatno vključili še dve članici, in sicer dve predsednici 

okrajnih sodišč. Rezultat njihovega dela so bila dopolnila prvih priporočil, v katerih je 

komisija posebej poudarila, da priporočila nimajo narave obvezne razlage določil zakona, 

navodil ali napotkov, kako naj posamezno sodišče udejanji določbe novel ZS-I. 

Po proučitvi priporočil je ugotovljeno, da so v okviru ravnanj s človeškimi viri eksplicitna in 

natančno določljiva le pri delitvi pristojnosti med predsednikom sodišča in direktorjem ter le 

glede pristojnosti o odločanju o pravicah in obveznostih okrožnih ter okrajnih sodnikov. 

Odločitve, ki se nanašajo nanje, so v izključni pristojnosti predsednika okrožnega sodišča. 

Seveda pa slednji del pooblastil lahko prenese na posamezne predsednike okrajnega sodišča. 

Glede ravnanja s sodnim osebjem pa priporočila komisije pojasnjujejo, da direktor izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za sodno osebje. V določenih zadevah pa direktor lahko 

pooblasti predsednika okrajnega sodišča za določene zadeve. Po proučitvi je ugotovljeno, da 

je to priporočilo povsem teoretično in v državi ni okrajnega sodišča, kjer bi predsednik 

okrajnega sodišča, po pooblastilu direktorja, izvajal del kadrovskih zadev.  

Velike dileme predstavlja tudi določba novele 61. člena, ki pa ne razmejuje, katere zadeve so 

v pristojnosti predsednika sodišča in katere so v pristojnosti direktorja. Ugotovljeno je, da ni 

problem le v pristojnosti (kdo odloči), temveč in predvsem v odgovornosti za sprejeto 

odločitev.  

V praksi je tako zapisana določba povzročila, da z zaposlenimi v sodni upravi na sodiščih na 

nekaterih sodiščih upravlja predsednik okrožnega sodišča, na nekaterih direktor sodišča, na 

nekaterih pa sta podpisnika aktov oba. Skratka, ni enote prakse, kaj konkretno je v pristojnosti 

predsednika sodišča in kaj v pristojnosti direktorja sodišča.  

Z vidika proučevalca je težava v tem, da ni jasne in enotne razmejitve pristojnosti ter 

odgovornosti na ravni vseh prvostopenjskih sodišč v državi. 
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O primernosti nove organiziranosti prvostopenjskih splošnih sodišč je ugotavljalo tudi 

Računsko sodišče RS (2010), ki je svoje ugotovitve navedlo v Revizijskem poročilu o odpravi 

sodnih zaostankov (Št. 320-1/2010/129, z dne 16. 3. 2011). Računsko sodišče RS je z revizijo 

odprave sodnih zaostankov pričelo 7. januarja 2010, s sklepom št. 320-1/2010/2, in končalo z 

Revizijskim poročilom št. 320-1/2010/129 z dne 16. marca 2010. V okviru revizijskega 

pregleda so revizorji Računskega sodišča RS prvostopenjska splošna sodišča vprašali za 

mnenje o novi organiziranosti sodstva.  

Prvostopenjska sodišča so takrat menila, da bo nova ureditev sodišč povečala učinkovitost 

sodišč le delno, kakor je to odgovorilo 35,2 % vprašanih, da bo to urejeno v celoti, pa je 

menilo 16,7 % vprašanih, da ne bo povečala učinkovitosti, pa je odgovorilo 48,1 % vprašanih. 

da
16,7%

ne
48,1%

delno
35,2%

da ne delno

 

Slika 5: Ocena prvostopenjskih splošnih sodišč o tem, ali bo nova ureditev sodišč 
povečala učinkovitost sodišč 
Vir: Računsko sodišče 2010, 45. 

Ocena prvostopenjskih splošnih sodišč o tem, ali bo nova ureditev sodišč povečala 

učinkovitost sodišč, je bila med okrajnimi sodišči v 25 primerih negativna, med okrožnimi pa 

v enem primeru.  

Okrožna sodišča so bila mnenja, da bo nova ureditev povečala učinkovitost sodišč v sedmih 

primerih (od enajstih okrožnih sodišč splošne pristojnosti), okrajna sodišča pa le v šestih 

primerih (od 44 okrajnih sodišč). 



 

 73 

 

Slika 6: Ocena prvostopenjskih sodišč, po strukturi sodišč, o tem, ali bo nova ureditev 
sodišč povečala učinkovitost sodišč 

Vir: Računsko sodišče 2010, 45. 

Večina, predvsem okrajnih sodišč, je bila mnenja, da nova organiziranost ne bo izboljšala 

učinkovitosti sodišč oz. bo to izboljšanje le delno. Glavne prednosti, ki so jih prvostopenjska 

splošna sodišča zaznavala, so bila:  

− mobilnost sodnikov in spisov (22 sodišč); 

− centralizacija in koncentracija sodne uprave (18 sodišč); 

− specializacija sodnikov (7 sodišč); 

− boljši nadzor (7 sodišč). 

Glavne slabosti, ki so jih prvostopenjska splošna sodišča zaznavala, so (Računsko sodišče 

2010, 46):  

− ne dovolj jasno opredeljene pristojnosti predsednikov okrajnih in okrožnih sodišč (16 

sodišč); 

− povečanje administracije (16 sodišč); 

− počasnejše ukrepanje (10 sodišč); 

− odgovornost predsednikov okrajnih sodišč za poslovanje sodišča, čeprav brez pooblastila 

(7 sodišč). 

Z namenom doseči postavljeni cilj v nalogi je bila opravljena raziskava o uporabi in 

implementaciji novele ZS-I v povezavi z ravnanji s človeškimi viri na sodišču s strani 

predsednika sodišča in direktorja sodišča.  

Pred začetkom izvajanja evidentiranja je bilo ugotovljeno, da v državi ni višjega sodišča, ki bi 

imelo zaposlenega direktorja višjega sodišča, ki bi opravljal in izvrševal zadeve sodne uprave 

za nižje sodišče na svojem območju, torej za okrožno sodišče. Možnost, da bi direktorji višjih 
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sodišč opravljali zadeve okrožnih sodišč, je zakonodajalec predpisal v 61.a členu. Ob 

ugotavljanju stopnje implementacije je bilo s pregledom osnovnih informacij posameznih 

sodišč ugotovljeno, da višja sodišča v državi zakonske možnosti niso izkoristila. Osnovne 

informacije o sodiščih, ki so bile pregledane, so dostopne na spletni strani (www.sodisce.si). 

Iz tega podatka je mogoče sklepati, da so predsedniki višjih sodišč ocenili, da ureditev, po 

kateri bi direktorji višjih sodišč izvrševali zadeve sodne uprave na višjem sodišču in na 

okrožnih sodiščih s svojega sodnega območja in še posredno na okrajnih sodiščih okrožnih 

območij, ni primerna, predvsem pa ni dejansko izvedljiva. 

V državi je enajst prvostopenjskih sodišč splošne pristojnosti - okrožnih sodišč in na vseh so 

bili imenovani direktorji, ter štiriinštirideset okrajnih sodišč. 

Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način uvedba instituta direktorja 

sodišča pomaga pri bolj učinkovitem in kakovostnejšem ravnanju s človeškimi viri oz.  ali je 

uvedba instituta direktorja pripomogla k poenotenju ravnanja s človeškimi viri na vseh 

organizacijskih enotah sodišča oz. ali je bil z uvedbo le tega narejen pozitiven premik k 

poenotenju.  

Cilj raziskave je ugotoviti v kolikšni meri je izvršena dejanska implementacija določil ZS-I na 

področju ravnanja s človeškimi viri in ugotoviti, kako uspešno je delovanje stopenjskega 

sodišča splošne pristojnosti na področju ravnanja s človeškimi viri. Cilj raziskave je med 

drugim ugotoviti ali je zakon nedorečen in ali obstajajo morebitna odprta vprašanja - 

zakonska dikcija namreč ne prinaša jasne razmejitve pristojnosti in odgovornosti med 

predsednikom sodišča in direktorjem sodišča. 

V nalogi bodo podani odgovori na naslednja vprašanja: 

− V kolikšni meri lahko predsednik sodišča upravlja s človeškimi  viri? 

− V kolikšni meri lahko direktor sodišča upravlja s človeškimi viri? 

− Kakšno je razmerje predsednika sodišča - direktor sodišča v zadevah ravnanja s 

človeškimi viri? 

− Kakšna je vloga pri ravnanju s človeškimi viri predsednikov okrajnih sodišč? 

− Ali obstoječi pravni okvir dopušča upravljanje s človeškimi viri? 

 

V raziskavi bodo preverjene naslednje hipoteze: 

1. Tip subjekta vpliva na oceno priporočil implementacijske skupine, ki je decembra 2009 z 

delom pričela za ZS-I, z namenom, da bi sodišča imela z novelo čim manj težav in bi bile 

v praksi sprejete čim enotnejše razlage. 

2. Tip subjekta vpliva na oceno zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v 

imenovanje direktorja sodišča, ki ga imenuje minister za pravosodje. (6) 

3. Tip subjekta vpliva na dejstvo, da je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja 

javnega uslužbenca oz. ali ima sodišče direktorja. (7) 
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4. Tip subjekta vpliva na oceno ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 

njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega OKZ. (8) 

5. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca s strani 

direktorja sodišča. (9) 

6. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 

sodno osebje s strani direktorja sodišča. (10) 

7. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence, da predsednik OKZ po podeljenem pooblastilu 

izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence. (11) 

8. Tip subjekta vpliva na oceno, da so v vseh OE sodišča javni uslužbenci umeščeni v aktu o 

sistematizaciji delovnih mest enako; po pravilu enako delo enaka uvrstitev, ne glede na 

OE. (12) 

9. Tip subjekta vpliva na oceno zakonskih določb,ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi 

viri, v ZS-I, ki se uporablja od 1.1.2010 dalje. (13) 

10. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri v praksi in v vsakdanjem odločanju na sodišču. (14) 

11. Tip subjekta vpliva  na predloge zakonodajalca ZS-I za izboljšanje ureditve ravnanja s 

človeškimi viri. (15) 

12. Tip subjekta vpliva na oceno dobre prakse pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije 

zakonskih določb v praksi. (16) 

13. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence upoštevanja in pridobivanja mnenja oz. stališč 

podpredsednika OKZ s strani predsednika OKZ glede predloga za razpis sodniškega 

mesta na OKZ, ki ga poda predsednik OKZ. (17) 

14. Tip subjekta vpliva na oceno frekvence upoštevanja in  pridobivanja mnenja oz. stališč 

predsednika OKZ s strani predsednika OKJ glede predloga za razpis sodniškega mesta na 

OKZ, ki ga poda predsednik OKZ. (18) 

15. Tip subjekta vpliva na oceno sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ glede 

premestitve sodnikov. (19) 

16. Tip subjekta vpliva na dejstvo, da je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja 

oz. ali ima vaše sodišče direktorja. (20) 

17. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

priporočil implementacijske skupine, ki je decembra 2009 z delom pričela za ZS-I, z 

namenom, da bi sodišča imela z novelo čim manj težav in bi bile v praksi sprejete čim 

enotnejše razlage. (5) 

18. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, ki 

ga imenuje minister za pravosodje. (6) 

19. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na dejstvo, da 

je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja javnega uslužbenca oz. ali ima 

sodišče direktorja. (7) 
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20. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi 

se določil v aktu o sistematizaciji posameznega OKZ. (8) 

21. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca s strani direktorja sodišča. (9) 

22. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani direktorja 

sodišča. (10) 

23. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence, da predsednik OKZ po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske 

zadeve za funkcionarje in javne uslužbence. (11) 

24. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno, da so 

v vseh OE sodišča javni uslužbenci umeščeni v aktu o sistematizaciji delovnih mest 

enako; po pravilu enako delo enaka uvrstitev, ne glede na OE. (12) 

25. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

zakonskih določb,ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, v ZS-I, ki se uporablja od 

1.1.2010 dalje. (13) 

26. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v praksi 

in v vsakdanjem odločanju na sodišču. (14) 

27. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva  na predloge 

zakonodajalca ZS-I za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri. (15) 

28. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno dobre 

prakse pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi. (16) 

29. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence upoštevanja in pridobivanja mnenja oz. stališč podpredsednika OKZ s strani 

predsednika OKZ glede predloga za razpis sodniškega mesta na OKZ, ki ga poda 

predsednik OKZ. (17) 

30. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

frekvence upoštevanja in  pridobivanja mnenja oz. stališč predsednika OKZ s strani 

predsednika OKJ glede predloga za razpis sodniškega mesta na OKZ, ki ga poda 

predsednik OKZ. (18) 

31. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na oceno 

sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ glede premestitve sodnikov. (19) 

32. Čas trajanja kompetenc na sodišču glede ravnanja s človeškimi viri vpliva na dejstvo, da 

je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja oz. ali ima vaše sodišče direktorja. 

(20) 

Raziskava je bila narejena na vzorcu 34- tih subjektov in sicer je bilo anketiranih 11 

predsednikov okrožnih sodišč, 7 direktorjev okrožnih sodišč in 16 predsednikov okrajnih 

sodišč, v obdobju od oktobra 2011 do septembra 2012, od tega ima 26,5% anketiranih manj 

kot pet let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 2,9% anketiranih ima 5 let omenjenih 
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kompetenc, 32,4% vprašanih ima od 5 do 10 let kompetenc na področju ravnanja s človeškimi 

viri, 38,2% vprašanih ima več kot 10 let kompetenc pri ravnanju s človeškimi viri. Trinajst 

anketiranih nima nobenih kompetenc na področju ravnanja s človeškimi viri izven državnih 

organov, osem anketiranih ima manj kot 5 let kompetenc na področju ravnanja s človeškimi 

viri izven državnih organov, ena oseba ima 5 let takšnih kompetenc, tri osebe imajo od 5 do 

10 let kompetenc na omenjenem področju, ena oseba pa ima več kot 10 let kompetenc na 

področju ravnanja s človeškimi viri izven državnih organov. Vzorec je bil priložnostni, ker sta 

stroškovna in časovna omejitev onemogočali uporabo druge metode vzorčenja. Na tem mestu 

je potrebno opozoriti, da priložnostno vzorec povečuje tveganje oz. zmanjšuje zanesljivost 

ocen, ki so pridobljene na podlagi omenjenega vzorca oz. trdimo lahko, da so ocene 

pridobljene na osnovi opisanega vzorca pristranske, ker je vzorec ne reprezentativen, poleg 

tega majhno število enot v vzorcu zmanjšuje doslednost in učinkovitost ocen.  

Preučevane spremenljivke so bile atributivnega značaja, zato analiza temelji na uporabi metod 

deskriptivne statistike in sicer izračunu strukturnih odstotkov, grafični prikaz spremenljivk je 

narejen s pomočjo histogramov, omenjene spremenljivke so bile analizirane na osnovi χ2 

testne statistike, koeficienta kontingence in metodologije preverjanja domnev. Analiza 

podatkov je bila narejena s programskim paketom SPSS for Windows. 

V raziskavi me je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo priporočila implementacijske 

skupine. Iz priloge 3 je razvidno, da 35,3% anketiranih meni, da so priporočila 

implementacijske skupine neustrezna, 8,8% jih meni, da so omenjena priporočila zadostna, 

44,1% anketiranih je mnenja, da so priporočila implementacijske skupine dobra, 8,8% jih 

meni, da so priporočila zelo dobra, le 2,9% anketiranih meni, da so priporočila 

implementacijske skupine odlična. Med vsemi vprašanimi, ki so mnenja, da so priporočila 

implementacijske skupine neustrezna, je 8,3% predsednikov OKZ, 16,7% direktorjev OKZ in 

75% predsednikov OKJ. Med vsemi vprašanimi, ki so mnenja, da so priporočila 

implementacijske skupine zadostna je 33,3% predsednikov OKZ ter 66,7% direktorjev OKZ. 

Struktura anketiranih, ki so mnenja, da so priporočila implementacijske skupine dobra, je 

33,3% predsednikov OKZ, 20% direktorjev OKZ in 46,7% predsednikov OKJ.                                                                  

Iz grafa 1 je razvidno, da so vsi, ki trdijo, da so priporočila implementacijske skupine zelo 

dobra oz. odlična, so predsedniki OKZ. Analiza strukture odgovorov glede ocene priporočil 

implementacijske skupine med predsedniki OKZ je sledeča, 9,1% predsednikov OKZ meni, 

da so priporočila implementacijske skupine neustrezna, enak proporc jih meni, da so 

omenjena priporočila zadostna, 45,5% predsednikov OKZ meni, da so priporočila 

implementacijske skupine dobra, 27,3% jih meni, da so ta priporočila zelo dobra in 9,1% 

predsednikov OKZ meni, da so priporočila implementacijske skupine odlična. Analiza 

strukture odgovorov glede ocene priporočil implementacijske skupine med direktorji OKZ je 

sledeča, 28,6% direktorjev OKZ meni, da so priporočila implementacijske skupine 

neustrezna, enak proporc jih meni, da so omenjena priporočila zadostna, 42,9% direktorjev 

OKZ meni, da so priporočila implementacijske skupine dobra, noben direktor OKZ se ni 

opredelil, da so ta priporočila zelo dobra oz. odlična. Analiza strukture odgovorov glede 
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ocene priporočil implementacijske skupine med predsedniki OKJ je razkrila, da 56,2% 

predsednikov OKJ meni, da so priporočila implementacijske skupine neustrezna, 46,7% pa jih 

meni, da so priporočila implementacijske skupine dobra.  

 

Slika 7: Struktura ocen priporočil implementacijske skupine po subjektu 

Preverjanje domneve o povezanosti tipa subjekta in ocen priporočil implementacijske skupine 

(priloga 4) je razkrila, da tip subjekta vpliva na oceno priporočil implementacijske skupine, 

torej lahko trdimo, da obstaja statistično značilna razlika med predsedniki OKZ, direktorji 

OKZ in predsedniki OKJ glede ocen priporočil implementacijske skupine. Iz slike 7 je 

razvidno, da je delež predsednikov OKJ, ki menijo, da so priporočila implementacijske 

skupine neustrezna, večji od deleža predsednikov in direktorjev OKZ, ki menijo, da so 

priporočila implementacijske skupine neustrezna. Zaključimo lahko, da predsedniki OKJ 

ocenjujejo priporočila implementacijske skupine kot neustrezna, medtem ko predsedniki OKZ 

in direktorji OKZ priporočila implementacijske skupine ocenjujejo bolj pozitivno. 

Iz priloge 5 je razvidno, da je med vsemi anketiranimi, ki so priporočila implementacijske 

skupine označili za neustrezne 16,7% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri na sodišču, polovica oseb, ki je podala tako oceno ima med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri na sodišču in 33,3% je takih, ki imajo več kot 10 let 

omenjenih kompetenc. Med takimi, ki so ocenili, da so priporočila implementacijske skupine 

zadostna, je bilo 33,3% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

na sodišču in 66,7% takih, ki imajo več kot 10 let omenjenih kompetenc. Med vsemi 

anketiranimi, ki so ocenili priporočila implementacijske skupine kot dobra, je bilo 33,3% 

takih oseb, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri na sodišču, 33,3% 

takih, ki imajo od 5 do 10 let omenjenih kompetenc ter 33,3% takih, ki imajo več kot 10 let 
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kompetenc v ravnanju s človeškimi viri na sodišču. Med vsemi anketiranimi, ki so ocenili 

priporočila implementacijske skupine kot zelo dobra, je bilo 33,3% takih oseb, ki imajo manj 

kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri na sodišču, 33,3% takih, ki imajo od 5 do 10 

let omenjenih kompetenc ter 33,3% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri na sodišču. Da so priporočila implementacijske skupine odlična. pa so menile 

le osebe, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri na sodišču.  

 

Slika 8: Struktura ocen priporočil implementacijske skupine glede na čas kompetenc 
ravnanja s človeškimi viri na sodišču 

Iz povedanega bi lahko sklepali, da čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri na sodišču 

vpliva na oceno priporočil implementacijske skupine, vendar temu ni tako, saj je preverjanje 

domneve razkrilo, da čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri ni statistično značilno 

povezana spremenljivka z oceno priporočil implementacijske skupine ( priloga 6).  

V raziskavi me je zanimalo, kako anketiranci ocenjujejo zakonsko določbo, da predsednik 

OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa opravi minister 

za pravosodje. Iz priloge 7 je razvidno, da ima 67,6% omenjeno zakonsko določbo za 

neustrezno, 32,4% anketiranih pa meni, da je omenjena zakonska določba ustrezna. Med 

predsedniki okrožnih sodišč je 72,7% takih, ki imajo omenjeno zakonsko določbo za 

neustrezno, 27,3% predsednikov okrožnih sodišč pa je mnenja, da je omenjena zakonska 

določba ustrezna. Med direktorji okrožnih sodišč je 85,7% takih, ki imajo omenjeno zakonsko 

določbo za neustrezno,  14,3% direktorjev okrožnih sodišč pa je mnenja, da je omenjena 

zakonska določba ustrezna. Med predsedniki okrajnih sodišč je 56,2% takih, ki imajo 

omenjeno zakonsko določbo za neustrezno,  43,8% predsednikov okrajnih sodišč pa je 

mnenja, da je omenjena zakonska določba ustrezna. 
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Slika 9: Struktura ocen zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v 
imenovanje direktorja sodišča imenovanje pa opravi minister za pravosodje glede na 

subjekt 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk subjekt in ocena zakonske določbe, da 

predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa 

opravi minister za pravosodje je razkrilo, da med predsedniki OKZ, direktorji OKZ in 

predsedniki OKJ ni statistično značilnih razlik v oceni zakonske določbe, da predsednik OKZ 

lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa opravi minister za 

pravosodje (priloga 8). 

Med anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je bilo 

66,7% takih, ki so zakonsko določbo, da predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje 

direktorja sodišča, imenovanje le tega pa opravi minister za pravosodje, označili kot 

neustrezno, 33,3% anketirancev, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri pa je omenjeno zakonsko določbo označilo za ustrezno. Vsi anketiranci, ki imajo 5 let 

kompetenc z človeškimi viri, so omenjeno zakonsko določbo označili za neustrezno. Med 

anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je bilo 81,8% 

takih, ki so zakonsko določbo, da predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja 

sodišča, imenovanje le tega pa opravi minister za pravosodje, označili kot neustrezno, 18,2% 

anketirancev, ki imajo med  5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, pa je 

omenjeno zakonsko določbo označilo za ustrezno. Med anketiranimi, ki imajo več kot 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je bilo 53,8% takih, ki so zakonsko določbo, da 

predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa 

opravi minister za pravosodje, označili kot neustrezno, 46,2% anketirancev, ki imajo več kot 
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10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, pa je omenjeno zakonsko določbo označilo za 

ustrezno (priloga 9). 

 

Slika 10: Struktura ocen zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v 
imenovanje direktorja sodišča imenovanje pa opravi minister za pravosodje glede na čas 

kompetenc ravnanja s človeškimi viri na sodišču 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri in 

ocena zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, 

imenovanje le tega pa opravi minister za pravosodje je razkrilo, da čas kompetenc ravnanja s 

človeškimi viri ni statistično značilno povezan z oceno omenjene zakonske določbe. 

Zaključimo lahko, da ni razlik v mnenju o omenjeni zakonski določbi med anketiranimi, ki 

imajo različno dolžino kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 10). 

ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu 

o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča. V raziskavi me je zanimalo, kako 

anketiranci ocenjujejo omenjeno ureditev. Da je omenjena ureditev neustrezna meni 23,5% 

anketiranih, da je ureditev zadostna meni 26,5% vprašanih, da je omenjena ureditev dobra trdi 

44 1% anketiranih in 5,9% vprašanih trdi, da je omenjena ureditev zelo dobra. Iz priloge 11 je 

razvidno, da je med predsedniki OKZ 18,2% takih , ki trdijo, da je uredba, da ZS-I predvideva 

opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji 

posameznega okrožnega sodišča, neustrezna, enak delež predsednikov OKZ meni, da je 

zapisana uredba zadostna, 45,5% predsednikov OKZ meni, da je omenjena ureditev dobra in 

18,2% predsednikov OKZ meni, da je zapisana ureditev zelo dobra.  Med vsemi direktorji 

OKZ je 14,3% takih, ki menijo, da je uredba, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 

njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 
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sodišča, neustrezna, enak delež direktorjev OKZ trdi, da je omenjena uredba zadostna in 

71,4% direktorjev OKZ trdi, da je zapisana uredba dobra, med direktorji OKZ nihče ne trdi, 

da je omenjena ureditev zelo dobra. Iz priloge 11 je razvidno, da je med predsedniki OKJ 

31,2% takih, ki trdijo, da je uredba, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov 

položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, 

neustrezna, 37,5% predsednikov OKZ meni, da je zapisana uredba zadostna, 31,2% 

predsednikov OKZ meni, da je omenjena ureditev dobra in noben predsednikov OKZ  ne 

meni, da je zapisana ureditev zelo dobra. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da je ureditev, da  

ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu 

o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, neustrezna. je 25% predsednikov OKZ, 

12,5% direktorjev OKZ ter 62,5% predsednikov OKJ.  Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da 

je ureditev, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi 

se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča zadostna, je 22,2% 

predsednikov OKZ, 11,1% direktorjev OKZ ter 66,7% predsednikov OKJ.  Med vsemi 

anketiranimi, ki trdijo, da je ureditev, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov 

položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča 

dobra, je 33,3% predsednikov OKZ, 33,3% direktorjev OKZ ter 33,3% predsednikov OKJ. 

Vsi anketirani, ki trdijo, da je ureditev, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 

njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 

sodišča zelo dobra, so  predsedniki OKZ.  

 

Slika 11: Struktura ocen ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 
njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 

sodišča glede na subjekt 
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Preverjanje domneve, da tip subjekta statistično značilno vpliva na oceno uredbe, da ZS-I 

predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o 

sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, je razkrilo, da med anketiranimi ni statistično 

značilnih razlik glede ocene omenjene uredbe, torej lahko sklepamo, da med predsedniki 

OKZ, direktorji OKZ in predsedniki OKJ ni raz lik v oceni uredbe, da ZS-I predvideva opis 

del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji 

posameznega okrožnega sodišča (priloga 12). 

Priloga 13 razkriva, da je med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v 

ravnanju s človeškim viri 33,3% takih, ki so mnenja, da je uredba,  da ZS-I predvideva opis 

del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji 

posameznega okrožnega sodišča, neustrezna, enak delež jih meni, da je uredba zadostna, 

22,2% jih meni, da je uredba dobra in 11,1% jih trdi, da je uredba zelo dobra. Vsi anketirani, 

ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškim viri trdijo, da je uredba,  da ZS-I predvideva 

opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji 

posameznega okrožnega sodišča, neustrezna. Med vsemi anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 

let kompetenc v ravnanju s človeškim viri je  9,1% takih, ki so mnenja, da je uredba,  da ZS-I 

predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o 

sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, neustrezna, 36,4% jih meni, da je uredba 

zadostna, 45,5% jih meni, da je uredba dobra in 9,1% jih trdi, da je uredba zelo dobra. 

Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškim viri je 

30,8% takih, ki so mnenja, da je uredba,  da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 

njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 

sodišča, neustrezna, 15,4% jih meni, da je uredba zadostna, 53,8% jih meni, da je uredba 

dobra in nihče od jih ne trdi, da je uredba zelo dobra. Med vsemi anketiranimi, ki so bili 

mnenja, da je uredba, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv 

pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, neustrezna, je 

37,5% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 12,5% takih, ki 

imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ter 50% takih, ki imajo več kot 

10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki so bili mnenja, da 

je uredba, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se 

določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, zadostna, je 33,3% takih, ki 

imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 44,4% takih, ki imajo med 5 in 

10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ter 22,2% takih, ki imajo več kot 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki so bili mnenja, da je 

uredba, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se 

določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, dobra, je 13,3% takih, ki 

imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 6,7% takih, ki imajo 5 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 33,3% takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri ter 46,7% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki so bili mnenja, da je uredba, da  ZS-I predvideva 
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opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj bi se določil v aktu o sistematizaciji 

posameznega okrožnega sodišča, zelo dobra, je polovica takih, ki imajo manj kot 5 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ter  50% takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri. 

 

 

Slika 12: Struktura ocen ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 
njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 

sodišča glede na čas trajanja kompetenc ravnanja s človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri in 

ocena ureditve, da  ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv pa naj 

bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča, kaže, da omenjeni 

spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej lahko trdimo, da čas kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri ne vpliva na oceno omenjene ureditve (priloga 14). 

Statistična analiza je razkrila, da 3% direktorjev sodišč ne izvaja pravic in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje, da 48,5% direktorjev sodišč izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje le deloma in 48,5% direktorjev sodišč izvaja pravice in 

dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Iz priloge 15 je razvidno, da je med vsemi 

predsedniki OKZ 20% takih, ki so mnenja, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 80% predsednikov OKZ pa je mnenja, da direktor 

izvaja dolžnosti in pravice delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Med vsemi anketiranimi 

direktorji OKZ  je 71,4% takih, ki so mnenja, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 28,6% direktorjev pa je mnenja, da direktor 

sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Med vsemi 
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predsedniki OKJ je 6,2% takih, ki menijo, da predsednik sodišča ne izvaja pravic in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje, 56,2% predsednikov OKJ meni, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 37,5% predsednikov OKJ trdi, 

da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Vsi, ki 

trdijo, da direktor sodišča ne izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje so 

predsedniki OKJ, med vsemi, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje le deloma je 12,5% predsednikov OKZ, 31,2% direktorjev 

OKZ in 56,2% predsednikov OKJ. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da direktor sodišča 

izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti, je 50% predsednikov 

OKZ, 12,5% direktorjev OKZ in 37,5% predsednikov OKJ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Struktura ocene frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 
sodno osebje s strani direktorja sodišča glede na tip subjekta 

Preverjanje domneve o statistični povezanosti spremenljivk tip subjekta in frekvenca izvajanja 

pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani direktorjev sodišč je razkrilo, da 

omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, zato lahko trdimo, da med 

predsedniki OKZ, direktorji OKZ in predsedniki OKJ ni razlik pri oceni frekvence izvajanja 

pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani direktorjev sodišč (priloga 16). 

Analiza ankete je razkrila, da je med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri 44,4% takih, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in 

dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 55,6% anketiranih, ki imajo manj kot 5 

let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri pa trdi, da direktor sodišča izvaja pravice in 

dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Vsi anketirani, ki imajo 5 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri so mnenja, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je 72,7% takih, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja 
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pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 27,3% anketiranih, ki imajo 

manj od 5 do 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri pa trdi, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki 

imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 8,3% takih, ki trdijo, da 

direktor sodišča ne izvaja pravic in dolžnosti delodajalca, med vsemi anketiranimi, ki imajo 

več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 33,3% takih, ki trdijo, da direktor 

sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje le deloma, 58,3% 

anketiranih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri pa trdi, da direktor 

sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje v celoti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Struktura ocene frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 
sodno osebje s strani direktorja sodišča glede čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno 

osebje s strani direktorja sodišča kaže, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno 

povezani,  kar pomeni, da čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ne vpliva na 

oceno frekventnosti  izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani 

direktorja sodišča (priloga 18). 

Statistična analiza je razkrila, da 6,1% direktorjev sodišč ne izvaja pravic in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča, da 42,4% direktorjev sodišč izvaja pravice 

in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča le deloma in 51,5% direktorjev 

sodišč izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča v celoti.  
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Iz priloge 19 je razvidno,da je med vsemi predsedniki OKZ 10% takih, ki so mnenja, da 

direktor sodišča ne izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega 

sodišča, 20% predsednikov OKZ je mnenja, da  direktor sodišča  izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča le deloma, 70% predsednikov OKZ pa je 

mnenja, da direktor izvaja dolžnosti in pravice delodajalca za vse sodno osebje okrajnega 

sodišča v celoti. Med vsemi anketiranimi direktorji OKZ  je 14,3% takih, ki so mnenja, da 

direktor sodišča  ne izvaja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega 

sodišča, 71,4% direktorjev  je mnenja, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča le deloma, 14,3% direktorjev pa je mnenja, 

da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega 

sodišča v celoti.  Med vsemi predsedniki OKJ je ni nič takih, ki menijo, da predsednik sodišča 

ne izvaja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča, 43,8% 

predsednikov OKJ meni, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse 

sodno osebje okrajnega sodišča le deloma, 56,2% predsednikov OKJ trdi, da direktor sodišča 

izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča v celoti. Med 

tistimi anketiranimi, ki trdijo, da direktor sodišča ne izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za 

vse sodno osebje okrajnega sodišča, je polovica predsednikov OKZ in polovica direktorjev 

OKZ.  Med vsemi, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse 

sodno osebje okrajnega sodišča le deloma, je 14,3% predsednikov OKZ, 35,7% direktorjev 

OKZ in 50% predsednikov OKJ. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnega sodišča v celoti, je 41,2% 

predsednikov OKZ, 5,9% direktorjev OKZ in 52,9% predsednikov OKJ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Struktura ocene frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 
sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča glede na tip subjekta 

Preverjanje domneve o statistični povezanosti spremenljivk tip subjekta in frekvenca izvajanja 

pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorjev sodišč 
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je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, zato lahko trdimo, 

da med predsedniki OKZ, direktorji OKZ in predsedniki OKJ ni razlik pri oceni frekvence 

izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč s strani 

direktorjev sodišč (priloga 20). 

Analiza ankete je razkrila, da je med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri 44,4% takih, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in 

dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč le deloma, 55,6% anketiranih, ki 

imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri pa trdi, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč v celoti. Vsi anketirani, 

ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri so mnenja, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč v celoti. Med vsemi 

anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je 18,2% takih, 

ki trdijo, da direktor sodišča ne izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje 

okrajnih sodišč, med anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, je 45,5% takih, ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti 

delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč le deloma, 36,4% anketiranih, ki imajo manj 

od 5 do 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri pa trdi, da direktor sodišča izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč v celoti. Med vsemi 

anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 41,7% takih, 

ki trdijo, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje 

okrajnih sodišč le deloma, 58,3% anketiranih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri pa trdi, da direktor sodišča izvaja pravice in dolžnosti delodajalca za vse 

sodno osebje okrajnih sodišč v celoti (priloga 21).   
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Slika 16: Struktura ocene frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 
sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča glede čas trajanja kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena frekvence izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno 

osebje okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča kaže, da omenjeni spremenljivki nista 

statistično značilno povezani,  kar pomeni, da čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri ne vpliva na oceno frekventnosti  izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno 

osebje okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča (priloga 22). 

Na vprašanje ali predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote- po podeljenem 

pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence je 5,9% 

vprašanih odgovorilo, da predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote- po podeljenem 

pooblastilu ne izvaja določenih kadrovskih zadeve za funkcionarje in javne uslužbence, 

70,6% anketiranih meni, da predsednik OKJ izvaja določene kadrovske zadeve za 

funkcionarje in javne uslužbence le deloma in 23,5% anketiranih meni, da predsednik OKJ 

izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence v celoti. Iz priloge 23 

je razvidno, da je med vsemi predsedniki OKZ 63,6% takih, ki menijo, da  predsednik OKJ 

izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence le deloma, 36,4% 

predsednikov OKZ trdi, da predsednik OKJ izvaja določene kadrovske zadeve za 

funkcionarje in javne uslužbence v celoti. Med vsemi direktorji OKZ je 28,6% takih, ki 

menijo, da predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote- po podeljenem pooblastilu ne 

izvaja določenih kadrovskih zadeve za funkcionarje in javne uslužbence, 57,1% direktorjev 

OKZ trdi, da predsednik OKJ izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence le deloma in 13,4% direktorjev OKZ meni, da predsednik OKJ izvaja določene 

kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence v celoti.  Med vsemi predsedniki OKJ 

je 81,2% takih, ki menijo, da  predsednik OKJ izvaja določene kadrovske zadeve za 
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funkcionarje in javne uslužbence le deloma, 18,8% predsednikov OKZ trdi, da predsednik 

OKJ izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence v celoti. Vsi, ki 

trdijo, da predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote- po podeljenem pooblastilu ne 

izvaja določenih kadrovskih zadeve za funkcionarje in javne uslužbence, so direktorji OKZ. 

Med vsemi vprašanimi, ki trdijo, da predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote- po 

podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence le deloma, je 29,2% predsednikov OKZ, 16,7% direktorjev OKZ in 54,2% 

predsednikov OKJ. Med vsemi vprašanimi, ki trdijo, da predsednik okrajnega sodišča - 

organizacijske enote- po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za 

funkcionarje in javne uslužbence v celoti, je polovica predsednikov OKZ, 12,5% direktorjev 

OKZ in 37,5% predsednikov OKJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Struktura ocene frekventnosti izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in 
javne uslužbence s strani predsednika OKJ po podeljenem pooblastilu glede na tip 

subjekta 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in oceno frekventnosti izvajanja 

kadrovskih zadev za funkcionarje in javne uslužbence s strani predsednika OKZ po 

podeljenem pooblastilu je razkrilo, da omenjeni statistični spremenljivki nista statistično 

značilno povezani, torej ne moremo trditi, da obstajajo razlike med predsedniki OKZ, 

direktorji OKZ in predsedniki OKJ v oceni  frekventnosti izvajanja kadrovskih zadev za 

funkcionarje in javne uslužbence s strani predsednika OKZ po podeljenem pooblastilu 

(priloga 24). 
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Analiza podatkov je razkrila, da je med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 66,7% anketiranih, ki trdijo, da predsednik okrajnega 

sodišča po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence le deloma, 33,3% takih anketirancev pa trdi, da predsednik okrajnega sodišča po 

podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence v celoti. Vsi vprašani, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri se 

strinjajo, da predsednik okrajnega sodišča po podeljenem pooblastilu izvaja določene 

kadrovske zadeve za funkcionarje in javne uslužbence le deloma. 9,1% sodelujočih v anketi, 

ki imajo med 5 do 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdi, da predsednik okrajnega 

sodišča po podeljenem pooblastilu  ne izvaja določenih kadrovskih zadev za funkcionarje in 

javne uslužbence, 81,8% omenjenih anketiranih ocenjuje, da predsednik okrajnega sodišča po 

podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence le deloma in 9,1% omenjenih anketirancev pravi, da predsednik okrajnega sodišča 

po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri je 7,7% takih, ki so mnenja, da predsednik okrajnega sodišča po podeljenem 

pooblastilu ne izvaja določenih kadrovskih zadev za funkcionarje in javne uslužbence, 61,5% 

jih je mnenja, da se to izvaja le deloma in 30,8% omenjenih anketiranih trdi, da predsednik 

okrajnega sodišča po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za 

funkcionarje in javne uslužbence v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da predsednik 

okrajnega sodišča po podeljenem pooblastilu ne izvaja določenih kadrovskih zadev za 

funkcionarje in javne uslužbence je polovica takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri, polovica pa je takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju 

s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da predsednik okrajnega sodišča po 

podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence le deloma, je četrtina takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, 4,2% takih, ki imajo 5 let kompetenc, 37,5% je takih, ki imajo med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 33,3% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da predsednik okrajnega 

sodišča po podeljenem pooblastilu izvaja določene kadrovske zadeve za funkcionarje in javne 

uslužbence v celoti, je 37,5% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, 12,5% je takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri in 50% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 25).  

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in oceno frekvence izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in javne 

uslužbence s strani predsednika OKJ po podeljenem pooblastilu je razkrilo, da omenjeni 

spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri ne vpliva na oceno frekvence izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in 

javne uslužbence s strani predsednika OKJ po podeljenem pooblastilu (priloga 26).  
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Slika 18:  Struktura ocene frekvence izvajanja določenih kadrovskih zadev za 
funkcionarje in javne uslužbence s strani predsednika OKZ-OE po podeljenem 

pooblastilu glede na čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

 V raziskavi je bilo zastavljeno vprašanje, kako ocenjujete zakonske določbe ZS-I, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri. 26,5% vprašanih je mnenja, da so omenjene zakonske 

določbe  neustrezne, 70,6% vprašanih meni, da so omenjene zakonske določbe dobre in 2,9% 

anketiranih trdi, da so opisane zakonske določbe zelo dobre. Med vsemi anketiranimi 

predsedniki OKZ jih 90,1% meni, da so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri neustrezne, 81,8% predsednikov OKZ meni, da so omenjene zakonske 

določbe dobre in 9,1% predsednikov OKZ meni, da so omenjene zakonske določbe zelo 

dobre.  Med vsemi anketiranimi direktorji OKZ jih 28,6% meni, da so zakonske določbe ZS-I, 

ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri neustrezne, 71,4% direktorjev OKZ meni, da so 

omenjene zakonske določbe dobre. Med vsemi anketiranimi predsedniki OKJ jih 37,5% meni, 

da so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri neustrezne, 62,5% 

predsednikov OKJ meni, da so omenjene zakonske določbe dobre. Med vsemi anketiranimi, 

ki menijo, da so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

neustrezne je 11,1% predsednikov OKZ, 22,2% direktorjev OKZ in 66,7% predsednikov 

OKJ. Med vsemi anketiranimi, ki menijo, da so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri dobre, je 37,5% predsednikov OKZ, 20,8% direktorjev OKZ in 

41,7% predsednikov OKJ. Vsi anketirani, ki menijo, da so  zakonske določbe ZS-I, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri zelo dobre, so predsedniki OKZ (priloga 27). 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena zakonskih določb ZS-

I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista 

statistično značilno povezani, torej ne moremo trditi, da obstajajo razlike v ocenah zakonskih 
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določb ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri med predsedniki OKZ, direktorji 

OKZ ter predsedniki OKJ (priloga 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Struktura ocen zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 
glede na tip subjekta 

Raziskava je razkrila, da 8,8% vprašanih trdi, da so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri neustrezne, 61,8% vprašanih meni, da so omenjene zakonske 

določbe dobre in 23,5% anketiranih trdi, da so opisane zakonske določbe zelo dobre. Med 

vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 33,3% 

takih, ki trdijo, da so omenjene zakonske določbe neustrezne, 66,7% takih anketiranih pa trdi, 

da so omenjene zakonske določbe dobre. Vsi anketirani, ki imajo 5 let delovne dobe trdijo, da 

so zakonske določbe ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, dobre. Med vsemi 

anketiranimi, ki imajo  med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 18,2% takih, 

ki trdijo, da so omenjene zakonske določbe neustrezne, 81,8% takih anketiranih pa trdi, da so 

omenjene zakonske določbe dobre. Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 30,8% takih, ki trdijo, da so omenjene zakonske 

določbe neustrezne, 61,5% takih anketiranih  trdi, da so omenjene zakonske določbe dobre, 

ter 7,7% takih anketiranih trdi, da so omenjene zakonske določbe zelo dobre.  Med vsemi 

anketiranimi, ki trdijo, da so omenjene zakonske določbe neustrezne je 33,3% anketirancev, 

ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 22,2% vprašanih, ki imajo 

med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 44,4% anketirancev, ki imajo več 

kot 10 let delovne dobe. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da so omenjene zakonske določbe 

dobre, je 25% anketirancev, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 

4,2% anketirancev, ki imajo točno 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri,  37,5% 

vprašanih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 33,3% 
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anketirancev, ki imajo več kot 10 let delovne dobe. Vsi anketirani, ki trdijo, da so omenjene 

zakonske določbe dobre, imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 

29). 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena zakonskih določb ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej ne moremo 

trditi, da obstajajo razlike v ocenah zakonskih določb ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri med subjekti, ki imajo različno trajanje kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri (priloga 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Struktura ocen zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 
glede na čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

Na vprašanje, kako pogosto v praksi uporabljate zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje 

s človeškimi viri, je 8,8% vprašanih odgovorilo, da omenjene zakonske določbe uporabljajo v 

manjši meri, 61,8% anketiranih opisane zakonske določbe uporablja v praksi v povprečju, 

23,5% vprašanih meni, da omenjene zakonske določbe v praksi uporabljajo v pretežnem delu 

ter 5,9% anketiranih je mnenja, da opisane zakonske določbe v praksi uporabljajo v celoti. 

Med vsemi predsedniki OKZ je 45,5% takih, ki  zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje 

s človeškimi viri, uporabljajo v praksi v povprečju, 36,4% predsednikov OKZ zakonske 

določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, uporabljajo v praksi v pretežnem delu in 

18,2% predsednikov OKZ omenjene zakonske določbe v praksi uporablja v celoti. Vsi 

anketirani direktorji OKZ zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, v 

praksi uporabljajo v povprečju. Med vsemi predsedniki OKJ je 18,8% takih, ki  zakonske 

določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, uporabljajo v praksi v manjši meri, 

56,2% predsednikov OKJ zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, 
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uporabljajo v praksi v povprečju in 25% predsednikov OKZ omenjene zakonske določbe v 

praksi uporablja v pretežnem delu. Vsi, ki trdijo, da uporabljajo zakonske določbe, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v manjši meri, so predsedniki OKJ. Med vsemi 

anketiranimi, ki trdijo, da uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri v povprečju, je 23,8% predsednikov OKZ, 33,3% direktorjev OKZ ter 42,9% 

predsednikov OKJ. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da uporabljajo zakonske določbe, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v pretežnem delu, je polovica predsednikov ter 

polovica predsednikov OKJ. Vsi anketirani, ki trdijo, da uporabljajo zakonske določbe, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v celoti, so predsedniki OKZ (priloga 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 21: Struktura ocen frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri v praksi glede na tip subjekta 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in ocena frekventnosti uporabe 

zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v praksi je razkrilo, da 

omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej ne moremo trditi, da obstaja 

razlika v frekvenci uporabe  zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

med predsedniki OKZ, direktorji OKZ ter predsedniki OKJ. 

Med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 

11,1% takih, ki menijo, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje 

s človeškimi viri v manjši meri, 55,6% takih anketirancev meni, da v praksi uporabljajo 

zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v povprečju in 33,3% 

anketiranih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdi, da v praksi 

uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v pretežnem delu. 
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Vsi, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je izjavilo, da v praksi uporabljajo 

zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v pretežnem delu. Med vsemi 

anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je 81,8% takih, 

ki menijo, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi 

viri v povprečju, 9,1% takih anketirancev meni, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki 

se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v pretežnem delu in 9,1% anketiranih, ki imajo med 

5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdi, da v praksi uporabljajo zakonske 

določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki 

imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 42,9% takih, ki menijo, da v 

praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v 

povprečju, 12,5% takih anketirancev meni, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se 

nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v pretežnem delu in polovica anketiranih, ki imajo več 

kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdi, da v praksi uporabljajo zakonske 

določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v celoti. Med vsemi anketiranimi, ki 

trdijo, da  v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

v manjši meri je 33,3% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

in 67,7% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi 

anketiranimi, ki trdijo, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri v povprečju je 23,8% takih, ki imajo maj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, 42,9% takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

ter 33,3% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi 

anketiranimi, ki trdijo, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri v pretežnem delu je 37,5% takih, ki imajo maj kot 5 let kompetenc v ravnanju 

s človeškimi viri,12,5% takih, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri,  12,5% 

takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ter 37,5% takih, ki 

imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki 

menijo, da v praksi uporabljajo zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

v celoti, je polovica takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 

polovica takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga33).  
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Slika 22: Struktura ocen frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri v praksi glede na čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri ter ocena frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje 

s človeškimi viri v praksi je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno 

povezani, kar pomeni, da ne moremo trditi, da čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri vpliva na oceno frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri v praksi (priloga 34). 

Na vprašanje, katere predloge za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri bi predlagali 

zakonodajalcu, da z njimi izboljša ZS-I, je odgovorilo le 12 anketiranih. Od tega jih polovica 

predlaga, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja in 

predsednika sodišča, 16,2% - to sta 2 anketiranca, ki menita, da je potrebno določiti minimum 

in maksimum izobraževanja za sodnike in sodno osebje, 8,3% - to je en anketiranec, direktor 

OKZ, ki meni, da je potrebno podrobnejšo ureditev urediti v posebnem zakonu, predvsem pa 

ločeno od javne uprave, 8,3% - to je 1 anketiranec, predsednik OKZ, ki meni, da je potrebno 

določiti čas za osebne razprave z zaposlenimi. 8,3% - to je en anketiranec, predsednik OKZ, 

ki meni, da je potrebno delodajalcem podeliti večja pooblastila in 8,3% -  to je en anketiranec,  

predsednik OKJ predlaga, da je potrebno spremeniti organizacijsko mrežo sodišč tako, da bi 

sodišča imela najmanj 10 in največ 30 sodnikov z ustreznim številom sodnega osebja. Med 

vsemi, ki predlagajo, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja 

in predsednika sodišča, je 33,3% predsednikov OKZ, polovica je direktorjev OKZ in 16,7% je 

predsednikov OKJ. Med vsemi, ki predlagajo, da je potrebno določiti minimum in maksimum 

izobraževanja za sodnike in sodno osebje, je polovica predsednikov OKZ, polovica pa je 

direktorjev OKZ. Med vsemi predsedniki OKZ je 40% takih, ki predlagajo, da je potrebno 
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natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja in predsednika sodišča, 20% 

predsednikov OKZ predlaga, da je potrebno določiti minimum in maksimum izobraževanja za 

sodnike in sodno osebje, 20% jih meni,  da je potrebno določiti čas za osebne razprave z 

zaposlenimi ter 20% predsednikov OKZ meni, da je potrebno delodajalcem podeliti večja 

pooblastila. Med vsemi direktorji OKZ, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, jih 60% 

predlaga, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja in 

predsednika sodišča, 20% omenjenih direktorjev predlaga, da  je potrebno določiti minimum 

in maksimum izobraževanja za sodnike in sodno osebje, in 20% direktorjev OKZ meni, da je 

potrebno podrobnejšo ureditev urediti v posebnem zakonu, predvsem pa ločeno od javne 

uprave. Med vsemi predsedniki OKJ, ki so odgovorili na zastavljeno vprašanje, jih polovica 

predlaga, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja in 

predsednika sodišča, polovica pa jih meni, da  je potrebno spremeniti organizacijsko mrežo 

sodišč tako, da bi sodišča imela najmanj 10 in največ 30 sodnikov z ustreznim številom 

sodnega osebja (priloga 35). 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in predlogi zakonodajalcu za 

izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri v ZS-I je razkrilo, da omenjeni spremenljivki 

nista statistično značilno povezani, kar pomeni, da ne obstajajo razlike med predsedniki OKZ, 

direktorji OKz in predsedniki OKJ v predlogih za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi 

viri v ZS-I (priloga 36). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23:Struktura predlogov zakonodajalcu za izboljšanje ureditve ravnanja s 
človeškimi viri v ZS-I glede na tip subjekta 

Med 12 anketiranimi, ki so podali predloge za  izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri  

zakonodajalcu, da z njimi izboljša ZS-I je bila glede na čas trajanja njihovih kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri sledeča struktura odgovorov.  Vsi anketirani, ki imajo 5 let 
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kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, en anketiran predlaga, da je potrebno določiti čas za 

osebne razprave z zaposlenimi. Med anketiranimi, ki imajo med 5 do 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri, jih 40% predlaga, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in 

odgovornosti direktorja in predsednika sodišča, 40% takih anketirancev meni, da je  potrebno 

določiti minimum in maksimum izobraževanja za sodnike in sodno osebje in 20% omenjenih 

anketirancev predlaga, da je potrebno delodajalcem podeliti večja pooblastila. 

Med anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, jih 67,7% 

predlaga, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in odgovornosti direktorja in 

predsednika sodišča, 16,7% takih anketirancev meni, da je potrebno podrobnejšo ureditev 

urediti v posebnem zakonu, predvsem pa ločeno od javne uprave in 16,7% omenjenih 

anketirancev predlaga, da je potrebno spremeniti organizacijsko mrežo sodišč tako, da bi 

sodišča imela najmanj 10 in največ 30 sodnikov z ustreznim številom sodnega osebja. Med 

anketiranimi, ki so podali predlog, da je potrebno natančno opredeliti pristojnosti in 

odgovornosti direktorja in predsednika sodišča, je 33,3% takih, ki imajo med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 66,75 takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri. Vsi anketirani, ki  predlagajo, da je potrebno določiti minimum in 

maksimum izobraževanja za sodnike in sodno osebje imajo med 5 in 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri. Vsi anketirani, ki predlagajo, da je potrebno podrobnejšo ureditev 

urediti v posebnem zakonu, predvsem pa ločeno od javne uprave, ima več kot 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Vsi anketirani, ki predlagajo, da je potrebno  določiti 

čas za osebne razprave z zaposlenimi imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Vsi 

anketirani, ki predlagajo, da je potrebno delodajalcem podeliti večja pooblastila, ima med 5 in 

10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Vsi anketirani, ki predlagajo, da je potrebno 

spremeniti organizacijsko mrežo sodišč tako, da bi sodišča imela najmanj 10 in največ 30 

sodnikov z ustreznim številom sodnega osebja imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri (priloga 37). 
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Slika 24: Struktura predlogov zakonodajalcu za izboljšanje ureditve ravnanja s 
človeškimi viri v ZS-I glede na čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri  

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in predlogi zakonodajalcu za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri v 

ZS-I ni pokazalo statistično značilnih razlik med analiziranima spremenljivkana, kar pomeni, 

da tip predlogov in čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri nista povezani 

spremenljivki (priloga 38). 

Na vprašanje, katere dobre prakse pri uporabi ZS-I predlagate ostalim okrožnim sodiščem za 

izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi, je odgovorilo le 8 anketiranih oseb. 

Dva anketirana in sicer en predsednik OKZ in en direktor OK, ki imata med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, sta mnenja, da je potrebno ohraniti letne razporede 

okrajnih sodišč, en direktor OKZ, ki ima več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri, predlaga, da je potrebno ohraniti izmenjavo dobre prakse in izkušenj pri uporabi ZS-I 

med okrožnimi sodišči, ena oseba in sicer direktor OKZ, ki ima več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri je mnenja, da je potrebno ohraniti sklep o pooblastitvi predsednika 

OKZ in direktorja, prav tako ena oseba - predsednik OKZ, ki ima pet let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri predlaga, da je potrebno ohraniti organiziranje delovnih sestankov 

na OKZ po specializiranosti sodnikov, en anketiranec in sicer predsednik OKZ, ki ima med 5 

in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri meni, da je potrebno ohraniti dana 
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pooblastila predsednikom OKZ in direktorjem, ena oseba - predsednik OKZ, ki ima med 5 in 

10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri meni, da je potrebno ohraniti dobro sodelovanje 

predsednik direktor ne glede na njuna pooblastila in ena oseba to je predsednik OKJ, ki ima 

več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri meni, da je potrebno ohraniti 

implementacijsko skupino (priloga 39 in priloga 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Struktura predlogov dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-
I za izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi glede na tip subjekta 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in predlagane dobre prakse 

ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije zakonskih določb 

v praksi, ni dokazalo statistično značilnih razlik med predsedniki OKZ, direktorji OKZ ter 

predsedniki OKJ glede predlogov dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem pri uporabi ZS-I 

za izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi (priloga 40). 
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Slika 26: Struktura predlogov dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-
I za izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi glede na čas trajanja 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in predlagane dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-I za 

izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi, ni dokazalo statistično značilnih razlik 

med predsedniki OKZ, direktorji OKZ ter predsedniki OKJ, ki imajo različno dolžino 

časovnega intervala trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri glede predlogov dobre 

prakse ostalim okrožnim sodiščem pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije zakonskih 

določb v praksi (priloga 42). 

Na vprašanje oz. zahtevo po oceni, da poda predsednik okrožnega sodišča predlog za razpis 

sodniškega mesta na okrožnem sodišču in, da pred tem predsednik OKZ pridobi mnenje oz. 

stališče podpredsednika OKZ, ki ga le ta upošteva, so odgovarjali le predsedniki OKZ in 

direktorji OKJ. 33,3% anketiranih meni, da  predsednik okrožnega sodišča nikoli ne poda  

predloga za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču in, da pred tem predsednik OKZ  

nikoli ne pridobi mnenja oz. stališča podpredsednika OKZ, ki ga le ta ne upošteva nikoli. 

16,37% anketiranih meni, da se to dogaja izjemoma, 33,3% vprašanih trdi, da se to dogaja 

pogosto in 16,7% anketiranih meni, da se to dogaja vedno. Med predsedniki OKZ jih 36,4% 

trdi, da  predsednik okrožnega sodišča nikoli ne poda predloga za razpis sodniškega mesta na 

okrožnem sodišču in, da pred tem predsednik OKZ nikoli ne  pridobi mnenja oz. stališča 
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podpredsednika OKZ, ki ga le ta upošteva, 18,2% predsednikov OKZ trdi, da se to dogaja 

izjemoma, 27,3% predsednikov OKZ meni, da se zgoraj opisano dogaja pogosto in 18,2% 

predsednikov OKZ trdi, da se to dogaja vedno. Vsi direktorji OKZ trdijo, da poda predsednik 

okrožnega sodišča predlog za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču in da pred tem 

predsednik OKZ pridobi mnenje oz. stališče podpredsednika OKZ, ki ga le ta upošteva, trdijo, 

da se to dogaja vedno. Vsi, ki trdijo, da se omenjeni proces ne dogaja nikoli, so predsedniki 

OKZ. Vsi, ki trdijo, da se omenjeni proces odvija izjemoma, so predsedniki OKZ. Med vsemi, 

ki so mnenja, da opisani proces poteka pogosto, je 75% predsednikov OKZ ter 25% 

direktorjev OKZ. Vsi, ki trdijo, da se omenjeni proces odvija vedno, so predsedniki OKZ 

(priloga 43).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 27: Struktura ocen frekventnosti uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na 
okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter da pred vložitvijo predsednik pridobi 

mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki ga upošteva glede na tip 
subjekta 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena frekventnosti uporabe 

predloga za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter, da 

pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki 

ga upošteva, je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, kar 

pomeni, da ni razlik med predsedniki OKZ in direktorji OKZ glede zapisane trditve (priloga 

44). 

Med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kor 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 

33,3% takih, ki trdijo, da  predsednik okrožnega sodišča poda le izjemoma predlog za razpis 
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sodniškega mesta na okrožnem sodišču in, da pred tem predsednik OKZ pridobi mnenje oz. 

stališče podpredsednika OKZ, ki ga le ta upošteva, le izjemoma, 66,7% anketiranih, ki imajo 

manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi vir pa trdi, da se to dogaja vedno. Vsi 

anketirani, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdijo, da se omenjeni proces 

ne dogaja nikoli. Polovica anketiranih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri trdi, da se omenjeni proces ne dogaja nikoli, polovica pa jih trdi, da se opisani 

proces dogaja pogosto. Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri jih 25% trdi, da se omenjeni proces ne dogaja nikoli, četrtina jih je 

mnenja, da se to dogaja le izjemoma in polovica jih meni, da se opisani proces odvija 

pogosto. Med vsemi, ki trdijo, da se omenjeni proces nikoli ne dogaja, je 25% takih, ki imajo 

5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 50% je takih, ki imajo med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in četrtina je takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc 

v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi, ki trdijo, da se opisani proces odvija le izjemoma, je 

polovica takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, polovica pa je 

takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi, ki menijo, 

da se opisani postopek odvija pogosto, je polovica takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc 

v ravnanju s človeškimi viri, polovica pa je takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri. Vsi, ki trdijo, da se omenjeni proces dogaja vedno, imajo manj kot 

5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 45). 
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Slika 28: Struktura ocen frekventnosti uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na 
okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter da pred vložitvijo predsednik pridobi 

mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki ga upošteva glede na čas 
trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in oceno frekventnosti uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na 

okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter, da pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje 

oz. stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki ga upošteva, je razkrilo, da spremenljivki 

nista statistično značilno povezani (priloga 46). 

Na vprašanje kako pogosto so odvija proces, da predsednik OKZ poda predloga za razpis 

sodniškega mesta na OKJ-OE, pred vložitvijo pa predsednik OKZ pridobi mnenje oz. stališče 

predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva, je 7,1% anketiranih odgovorilo, da se to ne dogaja 

nikoli, 10,7% anketiranih meni, da se to dogaja le izjemoma, 28,6% vprašanih trdi, da se 

opisani proces odvija pogosto in 53,6% vprašanih meni, da se to dogaja vedno. Med vsemi 

predsedniki OKZ jih je 9,1% mnenja, da se opisani proces odvija izjemoma, 27,3% jih meni, 

da se to dogaja pogosto in 63,6% jih meni, da se proces odvija vedno. Vsi direktorji OKZ 

trdijo, da se omenjeni proces odvija vedno. Med vsemi predsedniki OKJ jih je 12,5% mnenja, 

da se opisani proces ne odvija nikoli,  12,5%  jih trdi, da se opisani proces odvija izjemoma,  

31,2% predsednikov OKJ meni, da se to dogaja pogosto in 43,8% jih meni, da se proces 

odvija vedno. Vsi, ki trdijo, da se opisani proces ne izvaja nikoli, so predsedniki OKJ. Med 

anketiranimi, ki so mnenja, da se omenjeni proces odvija le izjemoma, je 33,3% predsednikov 

OKZ in 67,7% predsednikov OKJ. Med vsemi, ki trdijo, da se opisani proces odvija pogosto, 

je 37,5% predsednikov OKZ in 62,5% predsednikov OKJ. Med vsemi, ki menijo, da se 
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opisani postopek odvija vedno, je 46,7% predsednikov OKZ, 6,7% direktorjev OKZ in 46,7% 

predsednikov OKJ (priloga 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Struktura ocene frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta 
na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. 

stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva glede na tip subjekta 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena frekventnosti  uporabe 

predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo 

predloga pridobi mnenje oz. stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva, je razkrilo, da 

opisani spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej med tipi subjektov ni razlik v 

oceni frekventnosti omenjenega procesa (priloga 48). 

Med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je 

25% takih, ki menijo, da  predsednik OKZ nikoli ne poda predloga za razpis sodniškega 

mesta na OKJ-OE, pred vložitvijo pa predsednik OKZ nikoli ne pridobi mnenja oz. stališča 

predsednika OKJ-OE, ki ga nikoli ne upošteva, 25% anketiranih, ki imajo manj kot 5 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdi, da se omenjeni proces odvija pogosto in polovica 

jih meni, da se opisani proces odvija vedno. Vsi, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri trdijo, da se omenjeni proces odvija pogostokrat. Med vsemi anketiranimi, ki 

imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri jih 11,1% trdi, da se omenjeni 

proces odvija le izjemoma, 22,2% jih meni, da se to dogaja pogosto in 66,7% jih meni, da se 

proces odvija vedno. Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, jih 20% trdi, da se proces odvija le izjemoma, 30% jih trdi, da se proces 

dogaja pogosto in 50% jih trdi, da se to dogaja vedno.  Vsi anketirani, ki trdijo, da se 
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omenjeni proces ne odvija nikoli, imajo manj kot 5 let kompetenc. Med vsemi anketiranimi, 

ki so mnenja, da se omenjeni proces odvija le izjemoma, je 33,3% takih, ki imajo med 5 in 10 

let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 67,3% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc 

v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da se omenjeni proces odvija 

pogosto, je 25% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 12,5% 

je takšnih, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, četrtina je takih, ki imajo 

med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 37,5% je takih, ki imajo več kot 10 

let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki trdijo, da se omenjeni 

proces odvija vedno, je 26,7% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, 40% takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 

33,3% je takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 49). 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-

OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. stališče 

predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva, je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično 

značilno povezani, kar pomeni, da čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ne 

vpliva na oceno frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-OE s 

strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. stališče predsednika 

OKJ-OE, ki ga upošteva (priloga 50). 
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Slika 30: Struktura ocene frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta 
na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. 

stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva glede na čas trajanja kompetenc v 
ravnanju s človeškimi viri 

Na vprašanje, kako ocenjujete sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov je 42,9% anketiranih mnenja, da je to sodelovanje dobro, 32,1% 

anketiranih meni, da je omenjeno sodelovanje zelo dobro in četrtina vprašanih trdi, da je 

sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov odlično. 

Med vsemi anketiranimi predsedniki OKZ je 45,5% takih, ki menijo, da je sodelovanje 

predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov dobro, 27,3% jih meni, 

da je to sodelovanje zelo dobro in 27,3% anketiranih predsednikov OKZ meni, da je  

sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov odlično. 

Vsi anketirani direktorji menijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE 

pri namestitvah sodnikov odlično. Med vsemi anketiranimi predsedniki OKJ jih je 43,8% 

mnenja, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov dobro, 37,5% predsednikov OKJ meni, da je to sodelovanje zelo dobro in 18,8% 

predsednikov OKJ meni, da je opisano sodelovanje odlično. Med vsemi anketiranimi, ki 

menijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov dobro, je 41,7% predsednikov OKZ in 58,3% predsednikov OKJ. Med vsemi 

anketiranimi, ki menijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov zelo dobro, je 33,3% predsednikov OKZ in 66,7% predsednikov OKJ.  
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Med vsemi anketiranimi, ki menijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom 

OKJ-OE pri namestitvah sodnikov odlično, je 42,9% predsednikov OKZ, 14,3% direktorjev 

OKZ  in 42,9% predsednikov OKJ (priloga 51).  

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in  oceno sodelovanja 

predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov je razkrilo, da omenjeni 

spremenljivki nista statistično značilno povezani, kar pomeni, da ni razlik med predsedniki 

OKZ, direktorji OKZ in predsedniki OKJ pri oceni sodelovanja predsednika OKZ s 

predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov (priloga 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Struktura ocene sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ - OE pri 
namestitvah sodnikov glede na tip subjekta 

Med vsemi anketiranimi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 

polovica takih, ki trdijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov dobro, polovica pa jih meni, da je to sodelovanje zelo dobro. Vsi 

anketirani, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri ocenjujejo, da je sodelovanje 

predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov zelo dobro. Med vsemi 

anketiranimi, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri je 44,4% takih, 

ki trdijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov dobro, 11,1% teh anketirancev meni, da je to sodelovanje zelo dobro in 44,4% jih 

trdi, da je opisano sodelovanje odlično. Med vsemi anketiranimi, ki imajo več kot 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, je 40% takih, ki menijo, da je sodelovanje 

predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov dobro, 30% jih meni da 

je to sodelovanje zelo dobro in 30% jih meni, da je sodelovanje predsednika OKZ s 
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predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov odlično. Med vsemi, ki menijo, da je 

sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov dobro, je 

33,3% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 33,3% takih, ki 

imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 33% takih, ki imajo več kot 

10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri.  

Med vsemi, ki menijo, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov dobro, je 44,4% takih, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri, 11,1% je takih, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri , 11,1%  

je takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 33,3% takih, ki 

imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri. Med vsemi anketiranimi, ki so 

menja, da je sodelovanje predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov odlično, je 57,1% takih, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri in 42,9% takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri (priloga 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Struktura ocene sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ - OE pri 
namestitvah sodnikov glede na čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in  oceno sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno 

povezani (priloga 54). 
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Na vprašanje, ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca 

oz. ali ima vaše sodišče direktorja, je 7,1% anketiranih odgovorilo nikalno, 92,9% pa 

pritrdilno. Vsi predsedniki OKZ so na omenjeno vprašanje odgovorili pritrdilno, prav tako 

tudi vsi direktorji OKZ. 33,3% anketiranih predsednikov OKJ trdi, da  predsednik OKZ  ni 

predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. da njihovo sodišče nima direktorja, 

66,7% predsednikov OKJ trdi ravno nasprotno. Vsi anketirani, ki so na zastavljeno vprašanje 

odgovorili negativno, so predsedniki OKJ. Med vsemi anketiranimi, ki so na vprašanje 

odgovorili pritrdilno, pa je 76,9% predsednikov OKZ, 7,7% direktorjev OKZ in 15,4% 

predsednikov OKJ (priloga 55).  

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in ocena, ali je predsednik 

OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče 

direktorja, je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista statistično značilno povezani, tako da 

lahko trdimo, da pr omenjenem vprašanju ni razlik v odgovorih med predsedniki OKZ, 

direktorji OKZ in predsedniki OKJ (priloga 56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Struktura ocene ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, 
javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja glede na tip subjekta 

Vsi, ki imajo manj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri trdijo, da je predsednik 

OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. in da ima njihovo  sodišče 

direktorja, enako velja za anketirane, ki imajo 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 

enako velja za tiste anketirani, ki imajo med 5 in 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri. Med anketiranimi, ki imajo več kot 10 let kompetenc v ravnanju  s človeškimi viri, jih je 

na omenjeno vprašanje 20% odgovorilo nikalno in 80% pritrdilno, torej imajo vsi anketirani, 

ki so na to vprašanje odgovorili nikalno več kot 10 let kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri. Med vsemi anketiranimi, ki so na omenjeno vprašanje odgovorili pritrdilno, je 23,1% 
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takih, ki imajo maj kot 5 let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 7,7% je takih, ki imajo 5 

let kompetenc v ravnanju s človeškimi viri, 38,5% je takih, ki imajo med 5 in 10 let 

kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in 30,8% je takih, ki imajo več kot 10 let kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri (priloga 57).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Struktura ocene ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, 
javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja glede na tip subjekta 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega 

uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja je razkrilo, da omenjeni spremenljivki nista 

statistično značilno povezani, kar pomeni da čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 

viri ne vpliva na oceno ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega 

uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja (priloga 58). 

Ugotovitve o tem, da ni dovolj natančno razmejena pristojnost predsednikov okrožnih in 

okrajnih sodišč, ugotovljene v nalogi, so identične ocenam, ki so podane v revizijskem 

poročilu o odpravi sodnih zaostankov (Računsko sodišče RS 2010, 44).  

Ministrstvo za pravosodje je med drugim pojasnjevalo, da naj bi spremembe in dopolnitve ZS 

iz leta 2010 s koncentracijo sodne uprave okrajnih sodišč (po spremembi organizacijskih 

enot) v rokah predsednikov okrožnih sodišč (enega sodnega območja) ustvarile pogoje in 

orodja, ki bodo po eni strani omogočala večjo fleksibilnost manjših sodišč pri nenačrtovanih 

kadrovskih izpadih ali nesorazmernem povečanju pripada, na drugi strani pa zagotovila 

manjšo togost večjih sodišč. Na ta način naj bi bila v celotnem okrožju (okrožno sodišče z 

organizacijskimi enotami) zagotovljena podlaga za enakomernejšo porazdelitev obremenitev, 
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povezanih s pripadom zadev, kadrovsko fluktuacijo sodnikov na posameznih sodiščih ter 

boljšimi pogoji za zagotavljanje specializacije zaposlenih na sodiščih (Računsko sodišče RS 

2010, 44).  
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE  

Predsedniki okrožnih sodišč so bili v okviru anketnega vprašalnika med drugim pozvani, naj 

predlagajo morebitne izboljšave ureditve ravnanja s človeškimi viri zakonodajalcu, da z njimi 

izboljša ZS-I.  

Namen je bil tudi ugotoviti, katere posamezne dobre prakse pri uporabi ZS-I predsedniki 

predlagajo preostalim okrožnim sodiščem za izboljšanje implementacije zakonskih določb v 

praksi. 

V vrnjenih enajstih anketnih vprašalnikih, ki so jih vrnili vsi predsedniki okrožnih sodišč v 

državi, so vprašani na vprašanji odgovorili v petih primerih. Predlagali so predvsem:  

− v zakon ZS-I je treba zapisati večja pooblastila delodajalcu; 

− natančneje je treba definirati pristojnosti direktorja in predsednika sodišča ter njuno 

odgovornost;  

− jasneje je treba razmejiti pooblastila, ki jih podeljuje predsednik sodišča; 

− v zakonu je treba določiti čas, ki ga mora predsednik sodišča porabiti za pogovore z 

zaposlenimi; 

− v zakonu je treba določiti čas obveznega izobraževanja sodnikov;  

− podrobneje je treba določiti izobraževanje sodnikov in javnih uslužbencev, predpisati 

minimalno in maksimalno količino; 

− okrepiti je treba vlogo direktorja tako, da se ustanovi direktorat na vseh okrožnih 

sodiščih;  

− direktorju je treba strokovno podporo, ki bo opravljala operativna dela, s katerimi se 

trenutno ukvarja direktor; 

− obvezno je treba razmisliti o ukinitvi manjših sodišč; 

− podrobnejša ureditev bi morala biti navedena v posebnem zakonu, povsem ločeno od 

javne uprave; 

− edina prednost je možnost, da se z letnimi razporedi sodnike okrajnih sodišč premešča na 

druga okrajna sodišča in se teži k njihovi specializaciji.  

Predsedniki okrožnih sodišč med dobro prakso uvrščajo: 

− dobro medsebojno sodelovanje predsednik - direktor, ne glede na pooblastila drug 

drugega;  

− dana pooblastila predsednikom okrajnih sodišč in direktorju; 

− interni sklep o pooblastitvi predsednikov okrajnih sodišč; 

− sodišča si med seboj tekoče izmenjujejo dobre prakse in izkušnje pri uporabi ZS-I; 

− organiziranje sestankov sodišč sodnega območja po specializiranosti sodnikov in javnih 

uslužbencev; 

− delovne konference predsednika okrožnega sodišča s predsedniki okrajnih sodišč. 
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Glede na poznavanje razmer je treba dodati tudi potrebo po tem, da bi zakonodajalec v prvi 

fazi poskrbel za uskladitev med posameznimi določbami tega zakona. Če je v pristojnosti 

direktorja sodišča ravnanje z vsemi zaposlenimi javnimi uslužbenci (tudi na organizacijskih 

enotah - okrajnih sodiščih), potem je težko razložiti določbo, da predsedniki vodijo 

poslovanje sodišča. V nadaljevanju je določeno, da ima okrožno sodišče organizirano službo 

za informatiko, ki jo vodi sodnik. Glede na to, da služba sama sebi ni namen, ampak v njej 

opravljajo delo javni uslužbenci, se postavlja vprašanje, kdo jih torej vodi.  

Na podlagi proučevanega primera je mogoče ugotoviti, da mora zakonodajalec določbe 

navedenega zakona uskladiti s določbami Sodnega reda RS in Zakona o financah v smislu, 

kdo je odredbodajalec, kdo sprejme odločitev o izvedbi posameznega plačila in seveda, kdo 

nosi odgovornost za to.  

V nadaljevanju se tudi pričakuje, da bo zakonodajalec natančneje razmejil pristojnosti 

direktorja in predsednika okrožnega sodišča. Treba bi bilo tudi določiti, v katerih primerih 

predsednik okrožnega sodišča lahko za posamezna ravnanja pooblasti predsednike okrajnih 

sodišč, dokler ti še imajo mandat. Najbrž bi bila primerna rešitev, da je temu tako v zadevah 

sojenja in nadzora nad delom sodnika, vse ostalo pa ne bi bilo v domeni predsednikov 

okrajnih sodišč. 

Ob uveljavitvi novele zakona je zakonodajalec »čez noč« spremenil status dotedanjih 

sekretarjev sodišč, ki so po uveljavitvi novele lahko postali vršilci dolžnosti direktorja. Javni 

uslužbenci, ki so opravljali delo sekretarja sodišča, so ob nastopu tega dela sklenili delovno 

razmerje za nedoločen čas. Ob morebitnem imenovanju, bodisi za vršilca dolžnosti direktorja, 

bodisi za direktorja, se je delovno razmerje za nedoločen čas spremenilo v delovno razmerje 

za določen čas, do izteka petletnega mandata.  

Iz ugotovitev v nalogi je mogoče izvesti sklep, da v kolikor bi zakonodajalec položaj 

sekretarjev sodišč uredil drugače (morebiti bi ta delovna mesta ohranil, a z drugačno vsebino 

del), bi bilo prihranjenih veliko dilem tako predsednikov kot tudi direktorjev sodišč.  

Primerno bi bilo, da bi bilo direktorjem sodišč po prenehanju mandata omogočen enak 

delovnopravni status na sodišču, kot so ga imeli pred nastopom funkcije direktorja oziroma 

takrat, ko so sklenili delovno razmerje za opravljanje delovnih nalog sekretarja na sodišču. 

Obstaja ocena, da je bil prehod okrajnih sodišč v organizacijske enote težak, predvsem pa bi 

bil mogoče manj boleč, če bi bil uveden postopoma.  

Druga možnost, ki bi olajšala prehod, pa bi bila, da bi v prehodnem obdobju (od objave do 

uveljavitve) predlagatelj novele zakona intenzivno in konkretno na uveljavitev sprememb 

pripravljal tako predsednike sodišč kot tudi direktorje. 

Najmanj, kar bi bilo pričakovano, pa je, da bi implementacijska skupina začela z delom z 

dnem objave novele zakona in bi bila vsa potrebna izobraževanja predsednikov izvedena pred 
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1. januarjem 2010, vsa potrebna izobraževanja direktorjev pa pred nastopom funkcije vršilcev 

dolžnosti direktorjev. 

Na podlagi ugotovitev je mogoče zapisati tudi priporočilo Ministrstvu za pravosodje RS, da 

izobraževanja, tako glede finančnih vprašanj, predvsem pa ravnanj s človeškimi viri, na 

sodiščih izvaja kontinuirano in promptno.  

Predsedniki sodišč, s prvovrstnim pravnim znanjem prava, v veliki meri znanja o ravnanju z 

zaposlenimi niso pridobivali v času študija, pa tudi kasneje zanje ni bilo tovrstnega 

izobraževanja. Direktorji prvostopenjskih sodišč v državi, ki trenutno opravljajo to funkcijo, 

so vsi diplomanti pravne fakultete in z delovnimi izkušnjami pretežno na sodiščih.  

Bolj kot ne so se oboji srečevali pretežno z avtokratskim načinom vodenja.  

Za ravnanje s človeškimi viri so potrebna znanja, tako teoretična kot tudi praktične izkušnje. 

Pomembne so tudi izkušnje, ki bi jih pridobivali skozi trening in usposabljanja, pa če bi začeli 

s tem, na primer, kako nastopati pred zaposlenimi, kako velika skupina naenkrat je še 

obvladljiva, kaj zaposlenim vodja sporoča skozi nebesedno komunikacijo, kako jih motivira 

(kljub omejenim finančnim sredstvom) in podobno. 

Dodati je mogoče, da so priporočila implementacijske skupine v veliko pomoč pri delu 

sodišč. Glede na to, da gre za priporočila, bi bilo primerno, da Ministrstvo za pravosodje RS 

za najpogostejše dileme pri razlagi zakonskih določb izda obvezno razlago. Na takšen način 

bi zagotovili enotno uporabo zakonskih določb na vseh sodiščih v državi. 
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7 SKLEP  

Novela ZS-I je v delu uvedbe direktorja sodišča in razdelitve pristojnosti med predsednikom 

sodišča in direktorja postavila pravno podlago za delitev nalog sodne uprave.  

Novela je bila potrebna in koristna. Predsedniku sodišča je prinesla možnost, da ima tudi 

dejansko ne le pregled nad delom sodišč, za katera odgovarja, ne nazadnje tudi za porabo 

finančnih sredstev, temveč tudi vse možnosti za ukrepanje in uvedbo sprememb.  

Z delitvijo pristojnosti glede odločanja o sodni upravi med predsednikom sodišča in 

direktorjem sodišča je dana možnost predsedniku, da obvladuje celotno območje sodnega 

okrožja in da se posveti poslanstvu sodne veje oblasti na svojem območju.  

Direktor sodišča naj bi imel tudi možnost suverenega odločanja o porabi finančnih sredstev na 

območju okrožnega sodišča. Vzporedno naj bi vzpostavljal načine ravnanja z javnimi 

uslužbenci, ki bodo vodili v povečanje pripadnosti organu in posledično tudi k večjemu 

zadovoljstvu javnih uslužbencev ter izboljšanju njihovega opravljenega dela.  

Oba skupaj bi si morala prizadevati, da bi sodišče poslovalo z namenom kakovostnega 

obvladovanja pripada in sojenja v razumnem roku, kar bi se kazalo navzven, na znotraj pa h 

krepitvi takšnim odnosom med vsemi zaposlenimi, da bodo ti čutili pomembnost dela, ki ga 

opravljajo, ne glede na to, na katerih nivojih delajo. Pri tem ne sme biti razlike, naj gre bodisi 

za strokovno-tehnične javne uslužbence, uradnike ali sodnike. Z zavestjo, da tudi njihovo delo 

pomembno pripomore k doseženim rezultatom sodišča, bodo delo opravljali bolj kakovostno, 

medsebojni odnosi pa bodo dosegli višjo kakovostno raven.  

Tip subjekta (ali opravlja funkcionar funkcijo predsednika okrožnega sodišča, direktorja 

okrožnega sodišča, predsednika okrajnega  sodišča in doseženi čas trajanja kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri ne vplivata na stališča in ocene anketirancev (predsednik 

okrožnega sodišča, direktor okrožnega sodišča, predsednik okrajnega sodišča) – le v primeru 

prve hipoteze se stališča in ocene razlikujejo med predsedniki okrožnih, okrajnih sodišč in 

direktorji okrožnih sodišč, tako kot je bilo pojasnjeno. 

Kljub napovedanim omejitvam pri plačah javnih uslužbencev in ustavitvi napredovanj javnih 

uslužbencev bi tako javne uslužbence uspeli motivirati za večji doprinos k povečanju 

uspešnosti sodišča.  

Določen vpliv k celovitejši implementaciji novele ZS-I bo prinesel tudi potek časa. V kolikor 

ZS-I ne bo v delu, ki govori o sodni upravi in pristojnosti predsednika okrožnega sodišča 

direktorja za vodenje sodne uprave, spremenjen, bodo s časom predsedniki okrajnih sodišč 

lažje sprejemali svojo drugačno vlogo pri kadrovskih zadevah in v njihovi nadgradnji, pri 

upravljanju s človeškimi viri na sodišču.  
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Predvsem pa bo nujno spoznanje, da je sicer pomembno, koga na sodiščih sprejmejo v 

uslužbensko razmerje, pomembnejše pa je, na kakšen način se z uslužbencem komunicira, 

ravna in upravlja.  
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človeškimi viri in ocena frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega 

mesta na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi 

mnenje oz. stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva 

Priloga 50:   Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri in ocena frekventnosti  uporabe predloga za razpis 

sodniškega mesta na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo 

predloga pridobi mnenje oz. stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva 

Priloga 51:   Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in oceno sodelovanja 

predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov 

Priloga 52:   Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in  oceno 

sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov 

Priloga 53:   Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in oceno sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE 

pri namestitvah sodnikov 
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Priloga 54:   Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri in  oceno sodelovanja predsednika OKZ s 

predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov 

Priloga 55:   Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena ali je predsednik 

OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše 

sodišče direktorja 

Priloga 56:   Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in ocena ali je 

predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali 

ima vaše sodišče direktorja 

Priloga 57:   Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s 

človeškimi viri in ocena ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje 

direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja 

Priloga 58:   Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  čas trajanja kompetenc v 

ravnanju s človeškimi viri in ocena ali je predsednik OKZ predlagal v 

imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

V anketnem vprašalniku je postavljenih 15 trditev. V posamezne stolpce pod posamezno 

trditev, s katero se strinjate, vpišete »DA«, ostale stolpce, kjer so trditve, ki za vas niso 

sprejemljive, pustite prazne. 

Anketni vprašalnik je anonimen. Izpolnjenega vložite v priloženo kuverto in oddajte na pošto.  

 

1. Ravnanje s človeškimi viri je del vaših kompetenc na sodišču v trajanju: 

manj kot 5 let 5 let od 5 let do 10 let več kot 10 let 

    

 

2. Ravnanje s človeškimi viri je bilo del vaših kompetenc izven državnih organov: 

manj kot 5 let 5 let od 5 let do 10 let več kot 10 let 

    

 

3. V decembru 2009 je z delom pričela Implementacijska skupina za ZS-I, z namenom, da bi 

sodišča imela z novelo čim manj težav in bi bile v praksi sprejete čim enotnejše razlage. 

Priporočila Implementacijske skupine ocenjujete kot: 

neustrezna zadostna dobra zelo dobra odlična 

     

 

4. Predlog za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču poda predsednik okrožnega 

sodišča. Pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega 

sodišča, ki ga upošteva: 

nikoli izjemoma pogosto vedno 

    

 

5. Predlog za razpis sodniškega mesta na okrajnem sodišču - organizacijski enoti - poda 

predsednik okrožnega sodišča. Pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje oz. stališče 

predsednika okrajnega sodišča - organizacijske enote, ki ga upošteva: 

nikoli izjemoma pogosto vedno 
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6. Sodelovanje predsednika okrožnega sodišča s predsednikom okrajnega sodišča - 

organizacijske enote - pri premestitvah sodnikov ocenjujete kot: 

neustrezno zadostno dobro zelo dobro odlično 

     

 

7. Predsednik okrožnega sodišča lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča. Imenovanje 

opravi minister za pravosodje. To zakonsko določbo ocenjujete kot: 

neustrezno ustrezno 

  

 

8. ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu 

o sistemizaciji posameznega okrožnega sodišča. To ureditev ocenjujete kot: 

neustrezna zadostna dobra zelo dobra odlična 

     

 

9. Direktor vašega sodišča za vse sodno osebje izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v celoti 

oz. le deloma: 

ne izvaja le deloma v celoti 

   

 

10. Direktor vašega sodišča za vse sodno osebje okrajnih sodišč - organizacijskih enot izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca v celoti oz. le deloma: 

ne izvaja le deloma v celoti 

   

 

11. Predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote - po podeljenem pooblastilu izvaja 

določene kadrovske zadeve (odločanje o dopustu, o službeni poti, o napotitvi na 

izobraževanje in podobno) za funkcionarje in javne uslužbence:  

ne izvaja le deloma v celoti 
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12. ZS-I se uporablja od 1. 1. 2010 dalje. Zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri, ocenjujete kot:  

neustrezne dobre zelo dobre odlične 

    

 

13. Zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri lahko uporabljate v praksi 

in v vsakdanjem odločanju na vašem sodišču:  

v manjši meri  v povprečju v pretežnem delu  v celoti 

    

 

14. Katere predloge za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri bi predlagali 

zakonodajalcu, da z njimi izboljša ZS-I: 

− vse, kar se je v praksi pokazalo za neustrezno 

− razmerje med pooblastili in odgovornostjo 

− komunikacija 

− posledična preobremenjenost direktorjev/direktoric sodišč 

− sprememba organizacijske mreže sodišč tako, da bi sodišča imela najmanj 10 in največ 30  

− sodnikov, z ustreznim številom sodnega osebja 

− poenotenje pristojnosti prvostopnih sodišč (ukinitev okrožnih in okrajnih sodišč) 

− specializacija sodišč za določena pravna področja na celotno državo 

− centralna delitev zadev po vzoru zemljiške knjig (kar bi vplivalo na enakomerno 

obremenitev  

− posameznega sodišča in sodnega osebja ter tudi na načrtovanje z ravnanji s človeškimi 

viri  

− dodeljevanje zadev tako, da se bodo dodeljevale zadeve sodnikom glede na specializacijo 

in  

− sodniški staž (npr. sodnikom do treh let sodniškega staža zadeve, v katerih je zagrožena  

− zaporna kazen do treh let) 

− razbremenitev sodnikov z zaposlovanjem strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov 

 

15. Katere dobre prakse pri uporabi ZS-I predlagate ostalim okrožnim sodiščem za izboljšanje 

implementacije zakonskih določb v praksi:  

− potreba po implementacijski skupini je posledica nedorečenosti zakona 

 





Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

V anketnem vprašalniku je postavljenih 14 trditev. V posamezne stolpce pod posamezno 

trditev, s katero se strinjate, vpišete »DA«, ostale stolpce, kjer so trditve, ki za vas niso 

sprejemljive, pustite prazne.  

 

Anketni vprašalnik je anonimen. Izpolnjenega vložite v priloženo kuverto in oddajte na pošto.  

 

1. Ravnanje s človeškimi viri je del vaših kompetenc na sodišču v trajanju: 

manj kot 5 let 5 let od 5 let do 10 let več kot 10 let 

    

  

2. Ravnanje s človeškimi viri je bilo del vaših kompetenc izven državnih organov: 

manj kot 5 let 5 let od 5 let do 10 let več kot 10 let 

    

 

3. V decembru 2009 je z delom pričela Implementacijska skupina za ZS-I z namenom, da bi 

sodišča imela z novelo čim manj težav in bi bile v praksi sprejete čim enotnejše razlage. 

Priporočila Implementacijske skupine ocenjujete kot: 

neustrezna zadostna dobra zelo dobra odlična 

     

 

4. Predsednik okrožnega sodišča lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča. Imenovanje 

opravi minister za pravosodje. To zakonsko določbo ocenjujete kot: 

neustrezno ustrezno 

  

  

5. Predsednik okrožnega sodišča je predlagal v imenovanje direktorja javnega uslužbenca, 

vaše sodišče ima direktorja sodišča. 

Ne Da 

  

 

6. ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu 

o sistemizaciji posameznega okrožnega sodišča. To ureditev ocenjujete kot: 

neustrezna zadostna dobra zelo dobra odlična 
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7. Direktor vašega sodišča za vse sodno osebje izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v celoti 

oz. le deloma: 

ne izvaja le deloma v celoti 

   

 

8. Direktor vašega sodišča za vse sodno osebje okrajnih sodišč - organizacijskih enot izvaja 

pravice in dolžnosti delodajalca v celoti oz. le deloma: 

ne izvaja le deloma v celoti 

   

 

9. Predsednik okrajnega sodišča - organizacijske enote - po podeljenem pooblastilu izvaja 

določene kadrovske zadeve (odločanje o dopustu, o službeni poti, o napotitvi na 

izobraževanje in podobno) za funkcionarje in javne uslužbence:  

ne izvaja le deloma v celoti 

   

 

10. V vseh organizacijskih enotah vašega sodišča so javni uslužbenci umeščeni v aktu o 

sistemizaciji delovnih mest enako; po pravilu enako delo enaka uvrstitev, ne glede na 

organizacijsko enoto: 

v manjši meri  v povprečju v pretežnem delu  v celoti 

    

 

11. ZS-I se uporablja od 1. 1. 2010 dalje. Zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri, ocenjujete kot:  

neustrezne dobre zelo dobre odlične 

    

 

12. Zakonske določbe, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri, lahko uporabljate v praksi 

in v vsakdanjem odločanju na vašem sodišču:  

v manjši meri  v povprečju v pretežnem delu  v celoti 

    

 

13. Katere predloge za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri bi predlagali 

zakonodajalcu, da z njimi izboljša ZS-I: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………  

 

14. Katere dobre prakse pri uporabi ZS-I predlagate ostalim okrožnim sodiščem za izboljšanje 

implementacije zakonskih določb v praksi:  
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………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………  

 

 





Priloga 3 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki subjekt in ocena priporočil implementacijske 
skupine 

 

 
 





Priloga 4 

 

Preverjanje domneve o povezanosti tipa subjekta in ocene priporočil implementacijske 
skupine 

 
 

 





Priloga 5 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri in ocena 
priporo čil implementacijske skupine 

 
 





Priloga 6 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas kompetenc ravnanja s človeškimi 
viri in ocena priporočil implementacijske skupine 

 
 





Priloga 7 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki subjekt in ocena zakonske določbe, da predsednik 
OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa opravi 

minister za pravosodje 

 
 
 





Priloga 8 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk subjekt in ocena zakonske določbe, da 
predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča, imenovanje le tega pa 

opravi minister za pravosodje 

 
 





Priloga 9 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri in ocena 
zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v imenovanje direktorja sodišča 

imenovanje pa opravi minister za pravosodje 

 





Priloga 10 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk spremenljivki čas kompetenc ravnanja 
s človeškimi viri in ocena zakonske določbe, da predsednik OKZ lahko predlaga v 

imenovanje direktorja sodišča imenovanje pa opravi minister za pravosodje 

 
 





Priloga 11 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki subjekt in ocena ureditve, da ZS-I predvideva 
opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu o 

sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča 

 
 





Priloga 12 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk subjekt in ocena ureditve, da ZS-I 
predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu o 

sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča 

 
 

 





Priloga 13 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas kompetenc ravnanja s človeškimi viri in ocena 
ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, njihov položaj in naziv naj bi 

se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega sodišča 

 
 





Priloga 14 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk spremenljivki čas kompetenc ravnanja 
s človeškimi viri in ocena ureditve, da ZS-I predvideva opis del in nalog direktorja, 

njihov položaj in naziv naj bi se določil v aktu o sistematizaciji posameznega okrožnega 
sodišča 

 





Priloga 15 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena frekvence izvajanja pravic 
in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani direktorja sodišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 16 

 

Preverjanje domneve za spremenljivki tip subjekta in ocena frekvence izvajanja pravic 
in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje s strani direktorja sodišča 

 

 

 

 

 





Priloga 17 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in ocena frekventnosti izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse zaposlene s 

strani direktorja sodišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 18 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in ocena frekventnosti izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 

zaposlene s strani direktorja sodišča 
 

 

 

 

 

 

 





Priloga 19 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena frekventnosti izvajanja 
pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorja 

sodišča 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 20 

 

Preverjanje domneve za spremenljivki tip subjekta in ocena frekventnosti izvajanja 
pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorja 

sodišča 
 

 

 

 

 

 

 





Priloga 21 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in ocena frekventnosti izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse sodno osebje 

okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 22 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in ocena frekventnosti izvajanja pravic in dolžnosti delodajalca za vse 

sodno osebje okrajnih sodišč s strani direktorja sodišča 
 

 

 

 

 

 





Priloga 23 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in oceno frekventnosti izvajanja 
kadrovskih zadev za funkcionarje in javne uslužbence s strani predsednika OKJ po 

podeljenem pooblastilu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 24 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena frekventnosti 
izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in javne uslužbence s strani predsednika 

OKJ po podeljenem pooblastilu 
 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 25 

 

Kontingenčna tabela za čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi viri in oceno 
frekvence izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in javne uslužbence s strani 

predsednika OKJ po podeljenem pooblastilu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 26 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in oceno frekvence izvajanja kadrovskih zadev za funkcionarje in javne 

uslužbence s strani predsednika OKJ po podeljenem pooblastilu 
 

 

 

 

 

 

 

 

  





Priloga 27 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena zakonskih določb, ki se 
nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





Priloga 28 

 

Preverjane domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena zakonskih določb, 
ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 29 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri ter oceno zakonskih določb ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 30 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri ter oceno zakonskih določb ZS-I, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi 

viri 
 

 

 

 

 

  

 
 





Priloga 31 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena frekventnosti uporabe 
zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v praksi 

 

 
 

 





Priloga 32 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in ocena frekventnosti 
uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s človeškimi viri v praksi 

 

 
 





Priloga 33 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri ter ocena frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na ravnanje s 

človeškimi viri v praksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 34 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri ter ocena frekventnosti uporabe zakonskih določb, ki se nanašajo na 

ravnanje s človeškimi viri v praksi 
 

 

 

 

 

 

  





Priloga 35 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in predlogi zakonodajalcu za 
izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri v ZS-I 

 

 
 

 





Priloga 36 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in predlogi zakonodajalcu 
za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri v ZS-I 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 37 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in predlogi zakonodajalcu za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi viri v ZS-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 38 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in predlogi zakonodajalcu za izboljšanje ureditve ravnanja s človeškimi 

viri v ZS-I 
 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 39 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in predlagane dobre prakse ostalim 
okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije zakonskih določb v 

praksi 
 

 
 

 





Priloga 40 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in predlagane dobre 
prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-I za izboljšanje implementacije 

zakonskih določb v praksi 
 

 
 





Priloga 41 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in predlagane dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-I za 

izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 42 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri  in predlagane dobre prakse ostalim okrožnim sodiščem  pri uporabi ZS-

I za izboljšanje implementacije zakonskih določb v praksi 
 

 

 

 

 

  





Priloga 43 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena frekventnosti uporabe 
predloga za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter 

da pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega 
sodišča, ki ga upošteva 

 
 

 





Priloga 44 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena frekventnosti 
uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na okrožnem sodišču s strani predsednika 

OKZ ter da pred vložitvijo predsednik pridobi mnenj e oz. stališče podpredsednika 
okrožnega sodišča, ki ga upošteva 

 

 
 





Priloga 45 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in ocena frekventnosti uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na okrožnem 
sodišču s strani predsednika OKZ ter da pred vložitvijo predsednik pridobi mnenje oz. 

stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki ga upošteva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 46 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in oceno frekventnosti uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na 
okrožnem sodišču s strani predsednika OKZ ter da pred vložitvijo predsednik pridobi 

mnenje oz. stališče podpredsednika okrožnega sodišča, ki ga upošteva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 47 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena frekventnosti  uporabe 
predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred 
vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva 

 

 
 

 





Priloga 48 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in ocena frekventnosti  
uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki 

pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. stališče predsednika OKJ-OE, ki ga 
upošteva 

 

 
 

 

 





Priloga 49 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in ocena frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na OKJ-OE s 

strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo predloga pridobi mnenje oz. stališče 
predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Priloga 50 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in ocena frekventnosti  uporabe predloga za razpis sodniškega mesta na 

OKJ-OE s strani predsednika OKZ, ki pred vložitvijo  predloga pridobi mnenje oz. 
stališče predsednika OKJ-OE, ki ga upošteva 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 51 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in oceno sodelovanja predsednika 
OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 





Priloga 52 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk tip subjekta in  oceno sodelovanja 
predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah sodnikov 

 

 
 





Priloga 53 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in oceno sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri namestitvah 

sodnikov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 54 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in  oceno sodelovanja predsednika OKZ s predsednikom OKJ-OE pri 

namestitvah sodnikov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 55 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki tip subjekta in ocena ali je predsednik OKZ 
predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče 

direktorja 

 
 

 

 





Priloga 56 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  tip subjekta in ocena ali je predsednik 
OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče 

direktorja 
 

 

 
 
 





Priloga 57 

 

Kontingenčna tabela za spremenljivki čas trajanja kompetenc v ravnanju s človeškimi 
viri in ocena ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, javnega 

uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 58 

 

Preverjanje domneve o povezanosti spremenljivk  čas trajanja kompetenc v ravnanju s 
človeškimi viri in ocena ali je predsednik OKZ predlagal v imenovanje direktorja, 

javnega uslužbenca oz. ali ima vaše sodišče direktorja 
 

 

 

 

 

 
 


