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Spoštovani gospod Vladislav Stres!

Obveščamo vas, da so se člani Sodnega sveta na 50 seji 15. 10 2020 seznanili z vašo 
vlogo z dne 23. 9. 2020 ter na 51. seji 29. 10. 2020 z vašo vlogo z dne 14. 10. 2020. V  
vlogah prosite za neformalni pogovor, kjer bi se dotaknili tematike o skrbi za urejenost in 
delovanje sodnega sistema v  RS;  pojma čiste  demokracije;  predloga novega volilnega 
sistema ter razprave o tem, da delitev oblasti pri nas ni ustrezno urejena.

Glede vaše prošnje za neformalni pogovor vam je Sodni svet nanjo podal pojasnilo že v 
dopisu št. Su 334/2020-2 z dne 5. 10. 2020. Glede vsebin, ki jih splošno izpostavljate v 
vaših vlogah, pa uvodoma pojasnjujemo, da v skladu z Zakonom o sodnem svetu Sodni 
svet  varuje  samostojnost  in  neodvisnost  sodne  veje  oblasti  ter  skrbi  za  zagotavljanje 
kakovosti  dela  sodišč  in  sodnikov  ter  javnega ugleda  sodstva,  njegove  pristojnosti  pa 
opredeljene in določene v 23. členu Zakona o sodnem svetu. V tem oziru je Sodni svet že 
večkrat opozoril na neustreznost sistema imenovanja kandidatov za sodnike v Državnem 
zboru,  še  zlasti  glede  imenovanja  sodnikov  Vrhovnega  sodišča  RS.  Nazadnje  je  o 
izpostavljeni problematiki razpravljal na 47. seji  10. 9. 2020; zavzel stališče, da je nujno, 
da se strankarska politika umakne iz postopkov imenovanja sodnic in sodnikov; ter na isti 
seji sprejel sklep, da podal pobudo za spremembo Ustave in Zakona o sodniški službi, tako 
da se pristojnost za volitve oziroma imenovanje sodnic in sodnikov z Državnega zbora 
prenese  na drug ustavni  organ.  V  navedenih  postopkih  morajo biti  namreč  na prvem 
mestu zagotovljena načela strokovnosti in transparentnosti.1

Lepo pozdravljeni.

 Predsednik Sodnega sveta
       dr. Erik Kerševan

1 Sklep je dostopen na spletni strani Sodnega sveta RS: http://www.sodni-svet.si/doc/izjava_za_javnost_4_2020.pdf
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