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S prav posebnim veseljem odpiram III Konferenco generalnih sekretarjev; ob tem se živo 
spominjam prve v Kijevu, leta 1999, in razveseljivo je videti, da ideja o zbiranju generalnih 
sekretarjev ob temah, pomembnih za dobro vodenje njihovih sodišč, danes združuje toliko 
ljudi.  
 
Na prejšnjih konferencah smo imeli priložnost primerjati in predstaviti različne vidike 
funkcije generalnega sekretarja, direktorja oziroma sodnega tajnika, s čimer smo želeli opisati 
osebo, ki je pristojna za administrativno in včasih tudi za sodno vodenje sodišča. 
 
Opis teh srečanj bi rad zaključil z omembo projekta posebnega biltena o položaju in funkcijah 
generalnih sekretarjev, ki predstavlja primerjalni in sintetični pregled na izkušnje približno 
štiridesetih sodišč. Iskreno se vam zahvaljujem za vaše prispevke, brez katerih projekt ne bi 
dosegel takšne širine.  
 
Tudi tokrat ste se zbrali v velikem številu, da izmenjate izkušnje o dveh določenih temah, ki 
ju je izbralo Ustavno sodišče Slovenije in ki izkazujeta posebno vlogo in položaj ustavnih 
sodišč v institucionalnem okviru države, v njenem demokratičnem življenju in pri varovanju 
človekovih pravic.  
 
Ustavno sodišče je temelj demokratičnega ravnotežja, včasih mora posredovati zelo hitro kot 
zadnja instanca na nacionalni ravni, obravnava pa vprašanja, ki se dotikajo težavnosti 
demokratičnega ravnotežja v državi, kot tudi nič manj težavna in občutljiva vprašanja v zvezi 
s človekovimi pravicami in individualnimi svoboščinami. Kot poslednji varuh ustavnih 
določb in vrednot je ustavno sodišče izpostavljeno posebnim pritiskom, ki jih druga sodišča 
ne poznajo in za katere morate kot generalni sekretarji poskrbeti in jih razrešiti vi.  
 
Najprej o organizaciji dela asistentov – pravnih svetovalcev, svetnikov, tistih pravnikov, ki 
sodnikom in celotnemu sodišču pomagajo pri odločanju.  
 
Ta začetna faza odločanja predstavlja tajen del delovanja sodišča oziroma sprejemanja 
odločitev. V javnosti se največkrat prezre, da pri sprejemanju posamezne odločitve sodeluje 
več oseb, ne le sodniki. Pripravljalni čas je včasih ustavno omejen in poleg tega precej kratek; 
pripravljalno delo, analize domače in tuje sodne prakse opravijo izjemno kvalificirane, a 
anonimne osebe.  
 
Organizacija pripravljalnega dela je toliko pomembnejša, kolikor bolj je od nje odvisna 
kakovost odločitev. Nedvomno je pomembno, da sodišče zgledno opravlja proces odločanja. 
In to ne zgolj z enega vidika. 
 
Generalni sekretarji dobro poznate pripravljalno delo v postopku odločanja, saj usmerjate vse 
njegove faze in podrobnosti, zato vas bodo različne izkušnje nedvomno medsebojno 
obogatile.   
 



Poleg nepogrešljive pomoči, ki jo pri odločanju zagotavljajo posamezniki, je treba omeniti 
danes prav tako neizogibno pomoč strojev, in s tem se obračam k vaši drugi temi o učinkih 
digitalne revolucije na delovanje sodišča.  
 
Digitalna revolucija je potekala vzporedno z vzpostavljanjem pluralnih demokracij na 
celotnem kontinentu.  
 
Če ste tudi vi, kot jaz, v prvih računalnikih videli zmogljive pisalne stroje, smo se vsi motili o 
resnični naravi tega novega pripomočka, saj je informatika revolucionarno spremenila svet, 
naša pričakovanja, potrebe, možnosti dostopa, njenemu vplivu pa se ni moglo izogniti niti 
pravo.  
 
Digitalno revolucijo je na tej celini spremljala evolucija ustavnega sodstva. Ustavno sodstvo 
se je tako lahko z večjo gotovostjo in hitreje uveljavilo kot poslednji varuh in branik novo 
ustvarjenega ustavnega reda in razumevanja človeka in njegovih pravic v novih demokracijah. 
V starih je digitalna revolucija pomenila odgovor na naraščajoče zaupanje v ustavno sodstvo, 
sodišča pa so dobila osrednjo vlogo v demokratičnem življenju.  
 
Kot veste, Beneška komisija že od ustanovitve neutrudno povezuje ustavna sodišča starih in 
novih demokracij, saj smo bili od začetka prepričani, da jih bo to medsebojno obogatilo.  
 
Želim, da bi v prihodnjih dneh poglobili vaša znanja za doseganje kakovosti in opaznosti 
vašega sodišča.  
Prav tako upam, da bodo prihodnji dnevi nova priložnost za poglabljanje vedno močnejših in 
potrebnih vezi med kolegi, a tudi vezi z Beneško komisijo.  
 
Žal na konferenci ne morem ostati do konca, prosim vas, da me opravičite, saj moram že to 
popoldne oditi v Erevan, kjer organiziramo 10. konferenco ustavnih sodišč novih demokracij 
Skupnosti neodvisnih držav na temo »Načela prava in politična realnost pri izvajanju 
ustavnosodne presoje«, vendar bo Caroline Martin zagotovila prisotnost Beneške komisije 
skozi celotno konferenco.  
 
Želim vam odlične in plodne razprave in se vam zahvaljujem za vašo pozornost.  
 
 


