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Z razlago v večinskem sklepu, da je politična diskrecija omejena z ustavnimi načeli ter 
s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, sicer pa dopušča razpravo o 
vseh okoliščinah, za katere nosilec zakonodajne veje oblasti presodi, da bi lahko bile 
pomembne, se v celoti strinjam. Le strinjam se lahko tudi s stališčem večine, da je 
odločitev Državnega zbora o imenovanju kandidata – sodnika na mesto vrhovnega 
sodnika v slovenskem pravnem redu akt politične diskrecije, ker Zakon o sodniški 
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 
63/13, 69/13 – popr. in 17/15 – v nadaljevanju ZSS) ne določa nobenih meril, ki bi jih 
Državni zbor moral pri tem upoštevati. Na tem mestu dodajam, da pristojnost 
imenovanja kandidata na mesto vrhovnega sodnika po logiki stvari same vsebuje 
odločitev o njegovem ne-imenovanju in da tudi za ne-imenovanje kandidata v 
Državnem zboru ZSS ne opredeljuje nobenih meril. Prav tako se strinjam z 
nadaljnjima razlogoma iz večinskega sklepa: (1) da je v slovenskem pravnem redu 
načelo delitve oblasti izpeljano tako, da Sodni svet predlaga kandidate – sodnike za 
vrhovne sodnike, o predlogu pa odloča Državni zbor kot nosilec zakonodajne veje 
oblasti (tako določa ZSS) in (2) da kandidat – sodnik nima zakonsko ali ustavno 
zagotovljene pravice do zasedbe položaja vrhovnega sodnika. To, da kandidat – 
sodnik nima zakonsko ali ustavno zagotovljene pravice do zasedbe položaja 
vrhovnega sodnika, za pobudnika ni bilo sporno. 
 
V čem je torej razlog za razhajanje mojega mnenja od večinskega?  
 
Osrednji očitek pobudnika je bil odsotnost zakonske ureditve (v ZSS), ki bi omejevala 
Državni zbor in njegovo politično diskrecijo v tu obravnavanem postopku imenovanja 
kandidata – sodnika na položaj vrhovnega sodnika. Za pobudnika je bilo torej sporno 
v zakonu urejeno odločanje Državnega zbora o predlogu Sodnega sveta za 
napredovanje sodnika na mesto vrhovnega sodnika po kriteriju politične diskrecije. 
Pobudnik je menil, da bi moral biti "obseg kontrole" izbire kandidata, za katero je 
pristojen Sodni svet, v postopku njegovega imenovanja v Državnem zboru ustrezno 
prilagojen, ker se sicer lahko kontrola Državnega zbora sprevrže v dejansko ukinitev 
z Ustavo danega procesa zavor in ravnovesij. Izpodbijani ureditvi je torej očital vrzel. 
Ureditev v ZSS je po mnenju pobudnika pomanjkljiva, ker ne preprečuje možnosti 



  
preverjanja ugotovitev o strokovni usposobljenosti kandidata, na katerih je 
temeljil predlog Sodnega sveta, in zato (1) onemogoča udejanjanje ustavno 
zapovedane delitve oblasti na zakonodajno, sodno in izvršilno ter (2) ne zavaruje 
sodniške neodvisnosti.  
 
Če enako kot večina predpostavim, da zadostuje, da ZSS podeljuje Državnemu zboru 
politično diskrecijo, je pobuda seveda očitno neutemeljena. Vendar prav to, da gre 
Državnemu zboru politična diskrecija, je bilo v pobudi izpodbijano (med drugim) z 
vidika načela delitve oblasti in pomena varovanja sodniške neodvisnosti, ki ima, 
menim, pomembno vlogo v tej strukturi. Zato se ne morem znebiti občutka, da je 
večina kratko malo štela za dokazano z vidika zakona to, kar bi bilo šele treba 
dokazati z vidika Ustave. In to celo s sklicevanjem na odsotnost ureditve določenega 
vprašanja v zakonu, kar je bilo predmet izpodbijanja s pobudo. Prepričana sem, da bi 
bilo treba na zgoraj povzete očitke pobudnika odgovoriti z vidika Ustave, razlogi, 
povzeti iz ureditve ZSS, pa prav zato, menim, ne utemeljijo očitne neutemeljenosti 
pobude. Razlog za moje razhajanje z večino je torej v mojem prepričanju, da je na 
ustavnopravne očitke vselej treba odgovoriti z razlogi ustavne narave. 
 
Tudi razlogi večinskega sklepa, (1) da je tu obravnavana ureditev imenovanja 
sodnikov Vrhovnega sodišča v ZSS pogojena z zgodovinskimi in družbenimi 
okoliščinami, (2) da ureditev postopka imenovanja vrhovnih sodnikov v Državnem 
zboru ni nikoli v funkciji izvrševanja načela delitve oblasti in (3) da ni mogoče šteti, da 
med odločilne prvine sodniške neodvisnosti sodijo tudi postopkovni vidiki ureditve 
odločanja o (ne)imenovanju vrhovnih sodnikov v Državnem zboru, me ne prepričajo. 
Naj obrazložim. Se lahko strinjam, da je na ureditev v ZSS (kot vedno) vplivalo 
marsikaj, tudi zgodovinske in družbene okoliščine. A tudi ti razlogi ne utemeljijo očitne 
neutemeljenosti pobude. Ocena večine, da ureditev postopka imenovanja na položaj 
vrhovnih sodnikov v Državnem zboru nikoli ni v funkciji izvrševanja načela delitve 
oblasti, je precej daljnosežna. Do nje sem zadržana že iz previdnosti. Toliko bolj, ker 
tudi to stališče, kot razumem, žal ni bilo umeščeno v ustavnopravni kontekst. 
Pogrešam soočenje tega stališča s tistim delom Ustave, ki podeljuje pristojnost 
Državnemu zboru na področju konstituiranja sodne veje oblasti. Pred očmi imam 
ureditev razmerja zakonodajne veje oblasti do konstituiranja sodne veje oblasti, v 
strukturi katerega ima pomembno vlogo Sodni svet.1 Umestitev v kontekst ureditve 
130. in 132. člena Ustave bi bila nujna, ker prav ti dve določbi urejata pristojnosti 
Državnega zbora pri konstituiranju sodne veje oblasti, in zdi se mi očitno, da Ustava s 
tem hkrati opredeljuje tudi razmerje med omenjenima vejama oblasti v sistemu delitve 
oblasti. Ustava tako v 130. členu izvolitev sodnikov prepušča Državnemu zboru. V 
drugem in tretjem odstavku 132. člena pa Ustava opredeljuje, kdaj odloča Državni 
zbor o sodniku, ki ga je že izvolil – torej ponovno. Gre za dva primera, ko Državni 
zbor odloča o razrešitvi sodnika: (1) na predlog Sodnega sveta, če sodnik pri 
opravljanju sodniške funkcije krši Ustavo ali huje krši zakon (prim. drugi odstavek 
132. člena Ustave), in (2) če je sodnik storil naklepno kaznivo dejanje z zlorabo sodne 
funkcije, ki je ugotovljeno s pravnomočno sodno odločbo (tretji odstavek 132. člena 
Ustave). Torej Ustava pristojnosti Državnega zbora na področju konstituiranja sodne 

                                            
1 Iz odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 36/97, in 

OdlUS VI, 65) lahko povzamem, da je Sodni svet  z vidika organizacije državne oblasti 

poseben organ (državni organ sui generis), ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od treh vej 
oblasti, da opravlja posebno vlogo pri konstituiranju sodne oblasti in da je Sodni svet, 
upoštevaje njegove pristojnosti, organ, ki pomeni eno izmed jamstev sodniške neodvisnosti. 
 



  
veje oblasti opredeljuje in ta ureditev vključuje tudi ponovno odločanje 
Državnega zbora o že izvoljenih sodnikih. Vendar ponovno odločanje Državnega 
zbora o že izvoljenih sodnikih je v Ustavi zreducirano na odločanje o razrešitvi 
sodnika iz posebej utemeljenih razlogov, pri čemer so ti razlogi v Ustavi na splošni 
ravni opredeljeni. O imenovanju sodnikov na položaj vrhovnega sodnika v Državnem 
zboru, ki pomeni odločanje o napredovanju sodnika, ki ga Državni zbor že izvolil, v 
Ustavi ne najdem določb. Žal mi je, da je Ustavno sodišče zamudilo priložnost, da bi 
podalo vsebinski odgovor na vprašanje, ali je v zakonu opredeljena pristojnost 
Državnega zbora, da po kriteriju politične diskrecije odloča o napredovanju sodnikov, 
skladna z Ustavo. Tudi pri tretjem stališču večinskega sklepa, po katerem ni mogoče 
šteti, da med odločilne prvine sodniške neodvisnosti sodijo tudi postopkovni vidiki 
ureditve odločanja o (ne)imenovanju vrhovnih sodnikov v Državnem zboru, pogrešam 
vsebinsko utemeljitev. Ker ne zmorem razločiti odločilnih prvin sodniške neodvisnosti 
od neodločilnih, drugače kot večina dvomim o neizpodbitnosti ocene, da tu grajani 
postopkovni vidiki odločanja v Državnem zboru nikoli nimajo nobenega pomena za 
zagotavljanje sodniške neodvisnosti, ki je pomemben gradnik v strukturi delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast.  
 
Sklep. Da se sodniki volijo v Državnem zboru in da je njihova funkcija trajna, določa 
Ustava (129. in 130. člen Ustave). To, da Državni zbor imenuje ali ne-imenuje že 
izvoljenih sodnikov na mesto vrhovnih sodnikov, določa ZSS. V obeh primerih je 
Državnemu zboru dana politična diskrecija pri sprejemanju odločitve. Iz tega lahko 
izpeljem, da ni nobene vsebinske razlike med tu obravnavanima procesoma 
odločanja Državnega zbora. Tvegam oceno, da uporaba pojma imenovanje sodnika 
na položaj vrhovnega sodnika v ZSS stremi k usklajenosti zakonske ureditve z 
Ustavo: če namreč sodniki – kandidati za napredovanje sodniški mandat, ki je po 
Ustavi trajen, že imajo, se jih ne zdi smiselno ponovno voliti. Toda ta moja ocena 
seveda prav ničesar ne pripomore k odgovoru na vprašanje, ali je izpodbijana 
ureditev v resnici skladna z Ustavo. Ustavno sodišče bi zato, kot razumem, najprej 
moralo odgovoriti, ali izpeljava načela delitve oblasti na področju konstituiranja sodne 
veje oblasti v Ustavi dopušča (prim. zgoraj), da si Državni zbor s sprejetjem zakona 
sam na novo kreira pristojnost in s tem hkrati tudi prostor za nadaljnje izvrševanje 
svoje politične diskrecije na delikatnem področju delitve oblasti, ko gre za odločanje o 
napredovanju sodnikov. To, da si Državni zbor prostora izvrševanja te svoje v ZSS 
opredeljene pristojnosti ni z ničemer omejil, je bila tema te pobude. Dodajam, da prav 
odsotnost te omejitve, menim, zabriše vsebinsko razliko med procesoma odločanja v 
Državnem zboru, ki se v pravnem redu poimenujeta različno: volitev in imenovanje 
sodnikov.2 Žal mi je, da je večinski sklep zaobšel bistveno, to je tiste določbe Ustave, 
ki, kot razumem, izpeljujejo načelo delitve oblasti na področju konstituiranja sodne 
veje oblasti, in na dilemo, ki jo je odpirala pobuda, ni odgovoril z ustavnopravnimi 
razlogi. Zanj zato nisem mogla glasovati.  
 
 
 
 

                                            
2 Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-679/06, U-I-20/07 z dne 10. 10. 2007, v kateri je (med 
drugim) presojalo imenovanje predsednika sodišča s strani Ministra, poudarilo, da Minister ne 
more presojati usposobljenosti kandidatov za opravljanje funkcije predsednika sodišča z 
vidikov, ki so v izključni pristojnosti Sodnega sveta. Zavzelo je še stališče, da odgovorno 
ravnanje Ministra pri izvrševanju te svoje pristojnosti predpostavlja, da v primeru, če ne 
imenuje nobenega predlaganega kandidata, pojasni razloge za svojo odločitev. 
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