
 
 

Ljubljana, 24.04.2008 
 
 
 

ZAPISNIK 
SEJE OBČNEGA ZBORA SINDIKATA DELAVCEV V PRAVOSODJU 

dne 15.04.2008 ob 13:00 uri 
 
 
 
 
DNEVNI RED: 

1.  Izvolitev delovnega predsedstva 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora 
3. Poročilo predsednika-kolektivna pogajanja 
4. Poročilo o delu IO SDP (posamezna poročila morajo biti pisna in predstavljena od 

članov, ki so bili organizatorji) 
5. Poročilo blagajnika 
6. Poročilo nadzornega odbora 
7. Delni popravki STATUTA 
8.  Širitev sindikata, ter dopolnitev članov v IO in različnih komisijah 
9. Razno. 
 
 
Navzoči: Seznam navzočih je sestavni del zapisnika 
Upravičeno odsotni člani iz Okrajnega sodišča Domžale 
 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva 

Predsednik SDP zaradi majhnega števila udeleženih članov, v skladu z 18. členom 
Statuta razglasi 15 minutni odmor. Vodenje občnega zbora nato preda podpredsednici 
SDP, gospe Frančiški Uroševič. 

PREDLOG JE SOGLASNO SPREJET. 

 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora  
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Podpredsednica SDP na kratko povzame vsebino zapisnika prejšnje seje izvršnega 
odbora z dne 18.01.2008. Nihče od prisotnih na zapisnik nima pripomb, zapisnik je 
soglasno sprejet.  

3.  Poročilo predsednika na kolektivnih pogajanjih 

Predsednik SDP predstavi vsebino dela sindikata na kolektivnih pogajanjih, ki se jih 
redno udeležujemo . Naslednja seja je v četrtek, 17.04.2008, tema pogajanj pa bo 
med drugim tudi sprejetje sklepa o regresu, uredba o napredovanju javnih 
uslužbencev, kriteriji za določitev višine položajnega dodatka, itd. 

Sprejeli so dogovor o naknadnem poseganju v določila Kolektivne pogodbe. Nov 
plačni sistem bo prišel v veljavo predvidoma septembra letos, od sicer dogovorjenega 
1. maja 2008 pa je predviden poračun. Sicer pa bo šla plača delavcev v pravosodju 
praviloma navzgor. 

Še enkrat poudarjamo, da je potrebno čim prej omogočiti in čim prej vstopiti v nov 
plačni sistem, s čimer bo mogoče kasneje tudi aktivirati dogovor med sindikati 
državnih organov in Vlade RS in odpraviti še morebitna preostala nesorazmerja. 

  

 

4.  Poročilo o delu IO SDP 

V nadaljevanju so povzeta poročila komisij izvršilnega odbora Sindikata delavcev v 
pravosodju, ki so podrobneje predstavljena v pisni obliki in so priloga temu zapisniku. 

 Komisija za šport in izlete: 

Izleti: 

V lanskem letu smo se udeležili dveh izletov in sicer na Gorenjsko (81 prijavljenih) in v 
Toscano (97) prijavljenih. Sledila sta tudi dva letos izvedena enodnevna smučarska 
izleta in sicer na Roglo in na Vogel.  
 

Šport: 

Pogodba, sklenjena s Športno rekreacijskega centra Tivoli traja že 7 mesecev, v 
povprečju pa ga obiskuje 180 članov na mesec. Glede na precejšnjo uporabo tega 
športnega centra smo se dogovorili, da bomo pogodbo v jeseni obnovili, oziroma 
podaljšali. 
Na zalogi je ostalo še 43 majic, ki jih bomo razdelili na letošnjem pikniku v Domžalah. 

 

 

5.  Poročilo blagajnika 

Blagajničarka SDP povzame finančne izkaze preteklega leta, kolikšen je bil prihodek, 
odhodek, obresti ter koliko finančnih sredstev smo dali za posamezne dogodke 
(največ za novoletno zabavo – 7.046 €, za Dedka Mraza – 6.736 € ter za izlete – 
1.470 €).Celovito poročilo je sestavni del zapisnika. 

Sprejme se tudi finančni plan SDP-ja za leto 2008, ki je sestavni del zapisnika. 
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6.  Poročilo nadzornega odbora SDP bo predstavljeno naknadno  

 Poročilo nadzornega je zaradi ne soglasja odbora naknadno priložen. Za predsednika 
nadzornega odbora se imenuje Rahne Matjaža, ki je s člani odbora podal pozitivno mnenje 
delu SDP-ja. Poročilo je sestavni del zapisnika. 

 

 

 

7. Delni popravki Statuta SDP 

Predsednik SDP predlaga naslednje popravke Statuta in sicer: 

 
-Vnese se spremenjeno besedilo 12.člena in sicer je potrebno navesti kdo sestavlja 
predsedstvo SDP in pri tem upoštevati nove člane kot so Uprava za izvrševanje 
kazenskih sankcij, Okrožno državno tožilstvo, predsednik, podpredsednik, sekretar ter 
ostali predsedniki okrožij.   

                                                              12. člen 

(predsedstvo SDP) 
 
 

Predsedstvo SDP je najvišji organ med dvema skupščinama. Sestavljajo ga predsednik, 
podpredsednik, sekretar, predstavniki tožilstva , Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 
ter mariborske, gorenjske in ostalih regij . 
Predseduje mu predsednik SDP, ki sklicuje seje po lastni presoji, oziroma najkasneje v 14 
dnevih po pismeni zahtevi vsaj 25 % OSO oziroma IO ali NO SDP. V njegovi odsotnosti ga 
nadomešča podpredsednik za pravno-upravne zadeve, v kolikor je odsoten tudi ta, pa 
podpredsednik za finančno-ekonomske zadeve. 
V nujnih primerih , ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času, kot pa je mogoče 
sklicati predsedstvo SDP, se lahko izvede dopisno sejo.  
Predsednik izvede korespondenčno sejo tako, da vsem članom predsedstva SDP hkrati 
pošlje pisno izdelan predlog sklepov. Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti 
postavljeno tako, da je mogoče nanj odgovoriti samo z »DA« ali »NE«, oziroma »ZA« ali 
»PROTI«. V spremnem dopisu mora biti jasno navedeno, do kdaj lahko člani glasujejo. 
Sklep korespondenčne seje je sprejet, kadar je »ZA« predlagani sklep absolutno večina 
vseh glasov SDP. 
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdi predsedstvo SDP na naslednji seji, 
na kateri predsednik SDP tudi utemelji vzroke za izvedbo korespondenčne seje. 

 
-V 12. b členu se besedo »tajnik«  nadomesti z besedo »sekretar«; 

12. b člen 
(sekretar SDP) 

 
 

Sekretar je izvoljen na skupščini SDP za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 
Opravlja strokovne in organizacijske zadolžitve, ki mu jih naloži skupščina, predsedstvo, 
oziroma IO SDP. Koordinira delo OSO SDP, vodi delo pisarne SDP, pripravlja gradiva za 
seje predsedstva SDP in komisij. Po pooblastilu predsedstva lahko tudi predstavlja SDP v 
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pogajanjih z delodajalcem, drugim sindikatom, ipd.  
 

24. člen 
- V 24. členu Določilo: »Dejavnost SDP se financira iz članarine in drugih prihodkov« 
se spremeni tako, da se glasi: »Dejavnost SDP se pretežno financira iz članarine in 
drugih lastnih virov.«  

 

24. ČLEN 
(financiranje SDP) 

 
 
Dejavnost SDP se pretežno financira iz članarine in drugih lastnih virov. SDP posluje 
preko transakcijskega računa. Članarina se določa na podlagi ovrednotenega letnega 
programa dela vseh oblik organiziranosti in znaša najmanj 1 % od neto osebnega dohodka 
posameznega člana. Natančneje je višina članarine opredeljena v Pravilniku o finančnem 
poslovanju SDP. Del sredstev SDP obvezno namenja za izboljšanje standarda v obliki 
pomoči svojim članom.  
Del sredstev, ki ne smejo presegati 15 % mesečnega priliva, SDP lahko združi oziroma 
nameni v ustrezni sklad solidarnosti ali stavkovni sklad na ravni republike pod pogojem 
vzajemnosti. 
Sredstva članarine se uporabljajo v skladu s tem statutom in Pravilniku o finančnem 
poslovanju SDP, ki ga sprejme skupščina SDP.  
 
-Zaradi uskladitev del SDP-ja se blagajniku odvzame prepovedi delovanja v organih razen  
nadzornega odbora.  
                                                             SKLEP 
            Soglasno je sprejet novi statut SDP-ja, katerega se nadomesti s starim in ga da v    
hrambo na Ministrstvo za delo in socialne zadeve.  

 

 

8.  Širitev sindikata, ter dopolnitev članov v IO in različnih komisijah 

8. Predsednik SDP predstavi precejšnje številčne spremembe sindikata in sicer se 
nam je pridružili zaposleni na Tožilstvih iz celotne Slovenije, zaposleni na sodiščih 
gorenjske regije  po ukinitvi svojega sindikata, ter mariborsko okrožje (približno 200 
članov) pa je pravkar v postopku pridružitve kot samostojen sindikat in pravna oseba. 
Ob tem se pojavlja vprašanje avtonomije oziroma načina samega delovanja tako 
območno razpršenega sindikata. 

 Zato je SDP zavzelo stališče, da imajo sicer pridruženi novi sindikati, ki vstopajo v naš 
sindikat kot pravne osebe popolnoma enake pravice in dolžnosti, vendarle s pripombo, 
da si njihove notranje zadeve urejajo samostojno ter se financirajo tudi iz njihovih 
lastnih virov. Mi jim ponujamo sodelovanje oziroma pomoč pri njihovi zastopanosti na 
pogajanjih, obveščanje o pomembnejših zadevah, uporabo naše internetne strani, 
dokler si ne uredijo svojega sistema izdaje članskih izkaznic, pa bomo to opravilo 
zaenkrat tudi zanje opravljali mi. Soglasno je bil sprejet sklep, da bodo taki sindikati za 
svoje člane v skupno blagajno SDP prispevali mesečno po 1 € na člana. 
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Za članstvo, ki je neposredno včlanjeno pa veljajo obstoječa pravila SDP-ja, ki se jim 
bo dodala avtonomna samostojnost. V tem delu bomo razpravljali na naslednji seji 
predsedstva. 

 

9.Zaradi sprememb v članstvu in odhodu nekaterih članov komisij in izvršilnega 
odbora, ter določitev predsedstva se imenuje in potrdi; 

 

 

ČLANI KOMISIJE ZA PRAVNO UPRAVNE ZADEVE: 

1.  Marcel More - moremarcel@yahoo.com 
 (UIKS , Povšetova 5 v Ljubljani), 

2. Borut Rupnik – borut.rupnik@sodisce.si 
   (kazenski oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani), 

3. Tomaž Virnik – tomaz.virnik@sodisce.si 
   (vložišče Okrožnega sodišča v Ljubljani), 

4. Katarina Keršmanc – katarina.kersmanc@sodisce.si  
  (FRS – Okrožno sodišče v Ljubljani) 

ČLANI KOMISIJE ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE: 

1. Mateja Hribar – mateja.hribar@sodisce.si 
  (FRS - Vrhovno sodišče Republike Slovenije) 

1. Miša Bevk – misa.bevk@sodisce.si 
  (telefonska centrala – Tavčarjeva 9), 

2. Dragica Jager – dragica.jager@sodisce.si 
  (pravdni oddelek Okrožnega sodišča v Ljubljani), 

3. Andreja Lavrič – andreja.lavric@sodisce.si 
  (statistična služba Okrožnega sodišča v Ljubljani), 

4. Marjana Črnič – marjana.crnic@sodisce.si 
  (sodelavka za sodno upravo Okrožnega sodišča v Ljubljani), 

 

ČLANI KOMISIJE ZA ŠPORT IN IZLETE 

1. Dejan Kržmanc – dejan.krzmanc@sodisce.si 
  (zemljiška knjiga, Okrajno sodišče v Ljubljani) 

2. Mojca Nartnik – mojca.nartnik@sodisce.si 
  (mladinski oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani) 

3. Aleš Čuk – ales.cuk@sodisce.si 
  (vložišče, Višje sodišče v Ljubljani) 

4. Natalija Žibert – natalija.zibert@sodisce.si 
  (sodnik za prekrške, Okrajno sodišče v Ljubljani) 

5. Robert Trošt – robert.trost@sodisce.si 
  (vložišče, Okrožno sodišče v Ljubljani) 
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6. Boštjan Habič –  bostjan.habic@gmail.com 
 (Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij) 

7. Klemen Pišek – klemen.pisek@sodisce.si 
  (pravdni oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani) 
  

 

ČLANI NADZORNEGA ODBORA: 

1. Matjaž Rahne – matjaz.rahne@sodisce.si 
  (vložišče, Okrožno sodišče v Ljubljani), 

2. Matjaž Kocjančič – matjaz.kocjancic@sodisce.si 
 (vozni park Okrožno sodišče v Ljubljani), 

3. Irena Špernjak – irena.spernjak@sodisce.si 
 (gospodarski oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani), 

4. Suzana Petročnik (vzdrževanje - Okrožno sodišče v Ljubljani), 

5. Viktorija Lazar - viktorija.lazar@sodisce.si , 
      (gospodarski oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani), 

 

Nadalje so bili soglasno sprejeti tudi člani  Predsedstva SDP: 

                                       PREDSEDSTVO SDP 
BLAGAJNIČARKA;  Mateja Hribar  
   (FRS – Vrhovno sodišče RS), 
   mateja.hribar@sodisce.si 

SEKRETARKA;   Katarina Keršmanc  
   (FRS – Okrožno sodišče v Ljubljani) 
   katarina.kersmanc@sodisce.si 

PODPREDSEDNICA;  Frančiška Uroševič  
   (preiskovalni oddelek, Okrožno sodišče v Ljubljani) 
   franciska.urosevic@sodisce.si 

PREDSEDNIK;   Tomaž Virnik  
   ( Okrožnega sodišča v Ljubljani) 
   virnik.tomaz@gmail.com 

ČLAN                               Marcel More 
                                       ( UIKS )  
                                        moremarcel@yahoo.com 
 
ČLAN                              SEBASTIJAN  RAKOVEC 
                                        (vsa  Tožilstva RS) 
                                       Sebastijan.Rakovec@dt-rs.si 
 
ČLANICA                       SABINA KERN 
                                      ( PREDSTAVNICA GORENSKE REGIJE) 
                                         sabina.kern@sodisce.si 
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 ČLANICA                      PETRA  SEVER 
                                      (PREDSTAVNICA PODRAVSKE REGIJE ) 
                                        sever.petra@gmail.com 
  
 

 Izvršilnega odbor SDP-ja  

 

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI  
GOSPODARSKI ODDELEK, ga. Irena Špernjak, Miklošičeva 7, 1000 Ljubljana 
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI   
PRAVDNI ODDELEK, ga. Dragica Jager, Tavčarjeva 9, Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI  
SODELOVKA ZA SODNO UPRAVO, ga. Marjana Črnič,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI  
SNAŽILKE, ga. Suzana Petočnik,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
g. Boštjan Habič, Povšetova 5, 1000 Ljubljana  
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
PRAVDNI ODDELEK, ga. Mojca Herbst, Miklošičeva 12, 1000 Ljubljana  
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI  
NEPRAVDNI ODDELEK, ga. Damjana Levstik, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana  
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
IZVRŠILNI ODDELEK, ga. Karmen Jeraj, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
DELAVNICA, g. Andrej Vrečar, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI  
PRAVDNI ODDELEK, STROJEPISNICA, ga. Tanja Vrhovec, soba 137,  Tavčarjeva 9, Ljubljana   
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
KAZENSKI ODDELEK,  ga. Ana Stojc,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
PREISKOVALNI ODDELEK, ga. Vesna Kovačevič,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
MLADINSKO KAZENSKI ODDELEK, ga. Mojca Nartnik,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
UPRAVNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
ga. Maja Pirc,  Tržaška 67, 1000 Ljubljana   
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
KAZENSKI ODDELEK, ga. Andreja Božič,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana   
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
TELEFONSKA CENTRALA, ga. Miša Bevk,   Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
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OKRAJNO SODIŠČE V KAMNIKU 
g. OUTRATA BORIS, Tomšičeva 2,  1241 Kamnik   
 
OKRAJNO SODIŠČE V KOČEVJU  
ga. Irena Starec,  Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje  
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
ZEMLJIŠKA KNJIGA, g. Dejan Kržmanc,  Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana  
 
OKRAJNO SODIŠČE V CERKNICI  
g. Matjaž Šuligoj,  Cesta 4. maja ,1380 Cerknica  
 
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 
ga. Marjana Tkalčič, Resljeva cesta 14, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
RAČUNOVODSTVO, ga. Matijanka Mavsar,  Slovenska 41, 1000 Ljubljana 
 
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
URAD PREDSEDNICE, ga. Zvonka Mušič,  Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana 
 
 OKRAJNO SODIŠČE V GROSUPLJEM 
ga. Jožica Smrekar,  Adamičeva cesta 6, 1290 Grosuplje  
 
OKRAJNO SODIŠČE V DOMŽALAH 
ga. Dragica Cimperman, Ljubljanska cesta 76, 1250 Domžale  
 
OKRAJNO SODIŠČE NA VRHNIKI 
ga. Irma Dolinar,   Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika  
 
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE 
ga. Alenka Brna,   Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana  
 
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI 
SODNI REGISTER, ga. Natalija Mihelič,  Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana 
 
SODNIK ZA PREKRŠKE LJUBLJANA IN SENAT ZA PREKRŠKE 
ga. Natalija Žibert,  Mala ulica 3, 1000 Ljubljana 

 
VRHOVNO SODIŠČE RS 
ga. Karmen Vozelj, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana  
 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS 
ga. Ana Hribar, Subičeva ulica 2,1000 Ljubljana  

 
Razno 

- Andrej Vrečar postavi vprašanje zakaj bo letos piknik v Domžalah in zakaj ni bil 
upoštevan  predlog  iger na Bevkah. Vprašanje oziroma pripombe glede lokacije so 
na mestu, saj se je komisiji pri ponudbi zataknilo, ker je najemnik športnih objektov    
Bevke postavil previsoko ceno(29 evrov). Zato se je komisija za šport odločila za 
nov predlog pri Repovžu v Domžalah, kjer je ponudba dvakrat cenejša(9 evrov). 
Predsednik poudari, da v tem primeru ne gre za nikakršne interese ampak za 
dobrobit članstva in sindikata.   

- Marcel More postavi vprašanje glede pogodbe z Upravo za izvrševanje kazenskih 
sankcij, saj člani iz UIKS nimajo urejenega statusa. Predsednik SDP je pojasnil, da 
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zaenkrat še nihče nima sklenjene pogodbe z delodajalcem, vendar pa so priprave v 
teku. Prioritetna naloga je zaključit pogajanja in ureditev novo pridruženega 
članstva iz drugih okrožij. Takoj, ko bo ta ureditev dorečena, pa se bodo nadaljevale 
priprave za podpis pogodb z delodajalci. 

Seja je bila končana ob 14:30 uri.   

Zapisala sekretarka: 

Katarina Keršmanc 

 
   Predsednica občnega zbora : 

                                                                                                      Frančiška Uroševič   
Overoviteljica: 
Natalija Žibert                                        
 
Priloga:  
• seznam navzočih; 
• Statut; 
• poročila 
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