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ZADEVA: Poziv ministrici za ukrepanje v okviru pristojnosti nadzora nad sodno upravo
                              – groba kršitev pravice vedeti - ODGOVOR

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 25. 3. 2019 prejelo vaš poziv 
ministrici za ukrepanje v okviru pristojnosti nadzora nad sodno upravo – groba kršitev pravice 
vedeti, ki ste ga posredovali v vednost še drugim organom in posameznikom.

Kot je razvidno iz vašega pisanja in priložene dokumentacije v zadevi dostopa do informacij 
javnega značaja, postopek pred Upravnim sodiščem RS teče od 24. 4. 2017, ko ste vložili tožbo 
na sodišče. Nato ste 24. 5. 2018 vložili nadzorstveno pritožbo in 4. 7. 2018 še rokovni predlog, 
saj je sodišče večkrat preseglo zakonski rok za odločitev v predmetni zadevi in s tem kršilo 
pravico do sojenja v razumnem roku. Oboje, kot je razvidno iz priložene dokumentacije, 
neuspešno. 

Iz 10. točke obrazložitve Sklepa o zavrnitvi rokovnega predloga predsednik Vrhovnega sodišča 
RS ugotavlja, da je predmetna zadeva prednostna že po samem zakonu, vendar zaradi 
velikega pripada nujnih (zlasti azilnih) zadev še ni prišla na vrsto za obravnavo. Ker je povečan 
pripad okoliščina objektivne narave, po vašem mnenju zmotno meni, da »ne gre za nepotrebno 
odlašanje s sodniškim delom«. Najbolj sporna pa je po vašem mnenju ocena predsednika 
Vrhovnega sodišča RS, da v naravi same zadeve ne vidi zadostne podlage za ugoditev 
pospešitvenemu sredstvu, čeprav je pravica vedeti z ustavo zagotovljena temeljna človekova 
pravica. 

Glede na navedeno ministrico pozivate, da ukrene vse potrebno v okviru pristojnosti nadzora 
nad sodno upravo. Od zavrnitve rokovnega predloga je namreč minilo več kot osem mesecev, 
sodišče pa še vedno ni meritorno odločilo o tej prednostni zadevi, čeprav je pravica vedeti celo 
z ustavo zagotovljena temeljna človekova pravica.



V okviru ministrstva deluje Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč (v nadaljevanju: 
SNOPS), katere naloge so: 

– izvajanje nadzora nad sodno upravo, zlasti glede organizacije poslovanja sodišč;
– nadzor nad izpolnjevanjem meril za kakovost dela sodišč pri opravljanju zadev sodne 

uprave;
– opravljanje taksnih pregledov po določbah zakona, ki ureja sodne takse;
– skrb za izvajanje sodnega reda in opravljanje administrativnih pregledov v skladu s sodnim 

redom in
– izvajanje pristojnosti ministrstva po Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega 

odlašanja, Zakonu o sodiščih (pregled poslovanja sodišč, zaprosila za podatke in poročila 
sodišč ipd.) in Zakonu o sodniški službi (službeni nadzor sodnikovega dela, disciplinski 
postopki ipd.).

Naloge in postopanje SNOPS podrobneje ureja Pravilnik o Službi za nadzor organizacije 
poslovanja sodišč (Uradni list RS, št. 79/16), ki med drugim določa tudi vrste (redni, izredni in 
dodatni nadzor) ter način izvajanja nadzora na sodišču. Nadzor ni namenjen preverjanju 
poslovanja sodišča v posamezni zadevi, ampak pregledu poslovanja sodišča v daljšem 
časovnem obdobju in/ali v več primerih. 

Vsekakor je nedopustno, da postopek v zadevi dostopa do informacij javnega značaja traja dve 
leti ali celo več, zlasti ker tudi zakon predpisuje, da se zadeve rešujejo nujno in prednostno. 
Ministrstvo je nedavno prejelo pobudo Transparency International Slovenia (TI) za izvedbo 
nadzora nad Upravnim sodiščem v Ljubljani prav tako zaradi dolgotrajnosti postopkov v zadevi 
dostopa do informacij javnega značaja. TI meni, da gre za obsežnejšo problematiko, saj pregled 
sodb, objavljenih na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in izdanih v letu 2018, kaže, da 
je povprečen čas od izdaje odločbe Informacijskega pooblaščenca do sodbe sodišča skoraj 669 
dni. 

Ministrstvo je za leto 2019 sprejelo Načrt nadzorov1, ki ga že izvaja in je dokaj obsežen, kljub 
temu bo zadevo proučilo in predstavljeno problematiko spremljalo ter v okviru zmožnosti 
izvedbe nadzora v skladu s pravilnikom ministrici predlagalo spremembo letnega načrta in vas o 
tem obvestilo.

Lepo pozdravljeni, 

Miran JAZBINŠEK
višji sodnik 

vodja službe
Pripravila: 
Mag. Lidija Bela, sekretarka

                                                  
1 Objavljen na tej spletni strani: 
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_nadzor_organizacije_poslovanja_sodisc/.
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