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Zadeva: Navedbe sodnice gospe Urške Klakočar Zupančič, objavljene na spletni 
platformi Facebook in v medijih – zaprosilo 

Spoštovana predsednica in spoštovana predsednika,

v zvezi z ukrepanjem glede navedb sodnice gospe Urške Klakočar Zupančič, objavljenih na 
spletni platformi Facebook in povzetih v nekaterih medijskih prispevkih, z morebitnimi drugimi 
ukrepi, razen tega, da je bila podana pobuda na Komisijo za etiko in integriteto s strani 
predsednice sodišča, doslej nisem bila seznanjena. Tako ne razpolagam z informacijo, da bi 
katerikoli od organov1, ki jih v pomenljivem zaporedju našteje drugi odstavek 45. člena Zakona 
o sodnem svetu, že podal morebitno pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, pri čemer tudi2
sama menim, da bi s ciljem varstva integritete sodnika in sodišča v takih primerih morali biti 
sproženi disciplinski postopki, v okviru katerih bi pristojni organi lahko presodili, ali je v 
konkretnem primeru dejansko prišlo do kršitve sodniške dolžnosti. Prav temu so namenjene 
normativne podlage, zlasti niz raznolikih (težjih in lažjih) vrst disciplinskih kršitev (drugi odstavek 
81. člena ZSS). Poznejša3 normativna institucionalizacija Komisije za etiko in integriteto 
nedvomno ni imela za cilj razvrednotenje ali nadomestek že bistveno prej obstoječih norm, po 
katerih se odklon sodniškega ravnanja, če ta predstavlja očitek disciplinske kršitve, presoja pred 
pristojnimi organi in v za to postavljenih okvirjih disciplinskih postopkov zoper sodnike. 

Glede na navedeno vas prosim za informacijo, ali nameravate v zvezi s konkretnim primerom 
objavljenih navedb zoper sodnico vložiti pobudo za uvedbo disciplinskega postopka ali pa ste jo 

                                                  
1 Sodni svet se je do tega vprašanja že opredelil, glej zapisnik 54. seje Sodnega sveta 10. 12. 2020.
2 Tako že predsednik Sodnega sveta v svoji obrazložitvi glasu, glej zapisnik 54. seje Sodnega sveta 10.
12. 2020.
3 Novela Zakona o sodiščih (ZS-L) iz leta 2015.



morebiti že vložili. Po prejemu odgovorov in v odvisnosti od njihove vsebine se bom odločila za 
morebitno nadaljnje ukrepanje. 

Vnaprej se zahvaljujem za vaše odzive in vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem, 

   mag. Lilijana Kozlovič
                           ministrica

Pripravila: mag. Evelin Pristavec Tratar, višja sekretarka
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