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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 61,

63, 65, 66, 6763, 65, 66, 6763, 65, 66, 6763, 65, 66, 67

SREDSTVASREDSTVASREDSTVASREDSTVA 001001001001 109.486,58109.486,58109.486,58109.486,58 92.436,5292.436,5292.436,5292.436,52

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del
07, del 08, del 1307, del 08, del 1307, del 08, del 1307, del 08, del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVAA. DOLGOROČNA SREDSTVA 002002002002 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva inI. Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitvedolgoročne aktivne časovne razmejitve

003003003003 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00
del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne

razmejitve
009 0,00 0,00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,del 00, 02, 03, 04, 05, del 08,
del 13del 13del 13del 13

II. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstvaII. Opredmetena osnovna sredstva 010010010010 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

01010101 III. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnineIII. Naložbene nepremičnine 018018018018 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
06, del 0706, del 0706, del 0706, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbeIV. Dolgoročne finančne naložbe 019019019019 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen
posojil

020 0,00 0,00

del 07 2. Dolgoročna posojila 024 0,00 0,00
del 08del 08del 08del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatveV. Dolgoročne poslovne terjatve 027027027027 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, deldel 07, del 08, 10, 11, 12, del
13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31,

32, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 6732, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVAB. KRATKOROČNA SREDSTVA 032032032032 109.486,58109.486,58109.486,58109.486,58 92.436,5292.436,5292.436,5292.436,52

67676767 I. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) zaI. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajoprodajoprodajoprodajo

033033033033 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63,
65, 6665, 6665, 6665, 66

II. ZalogeII. ZalogeII. ZalogeII. Zaloge 034034034034 0,000,000,000,00 10.433,7210.433,7210.433,7210.433,72

del 07, 17, 18del 07, 17, 18del 07, 17, 18del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbeIII. Kratkoročne finančne naložbe 040040040040 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen

posojil
041 0,00 0,00

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila 045 0,00 0,00
del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatveIV. Kratkoročne poslovne terjatve 048048048048 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

10, 1110, 1110, 1110, 11 V. Denarna sredstvaV. Denarna sredstvaV. Denarna sredstvaV. Denarna sredstva 052052052052 109.486,58109.486,58109.486,58109.486,58 82.002,8082.002,8082.002,8082.002,80
19191919 C. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNEC. KRATKOROČNE AKTIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVE
053053053053 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstvaZunajbilančna sredstva 054054054054 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,29, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

98989898

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEVOBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 055055055055 109.486,58109.486,58109.486,58109.486,58 92.436,5292.436,5292.436,5292.436,52

90, 92, 93, 94, 9590, 92, 93, 94, 9590, 92, 93, 94, 9590, 92, 93, 94, 95 A. SKLADA. SKLADA. SKLADA. SKLAD 056056056056 108.853,61108.853,61108.853,61108.853,61 91.436,5291.436,5291.436,5291.436,52
90, 92, 9390, 92, 9390, 92, 9390, 92, 93 I. Društveni skladI. Društveni skladI. Društveni skladI. Društveni sklad 056a056a056a056a 108.853,61108.853,61108.853,61108.853,61 91.436,5291.436,5291.436,5291.436,52

94949494 II. Revalorizacijske rezerveII. Revalorizacijske rezerveII. Revalorizacijske rezerveII. Revalorizacijske rezerve 067067067067 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
95959595 III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaIII. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaIII. Rezerve, nastale zaradi vrednotenjaIII. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja

po pošteni vrednostipo pošteni vrednostipo pošteni vrednostipo pošteni vrednosti
301301301301 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
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Podatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanjaPodatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020na dan 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
96969696 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNEB. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
072072072072 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 96del 96del 96del 96 1. Rezervacije1. Rezervacije1. Rezervacije1. Rezervacije 073073073073 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 96del 96del 96del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne2. Dolgoročne pasivne časovne

razmejitverazmejitverazmejitverazmejitve
074074074074 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTIC. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 075075075075 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 97del 97del 97del 97 I. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznostiI. Dolgoročne finančne obveznosti 076076076076 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 98del 98del 98del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznostiII. Dolgoročne poslovne obveznosti 080080080080 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98del 97, del 98

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTIČ. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 085085085085 632,97632,97632,97632,97 1.000,001.000,001.000,001.000,00

21212121 I. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine zaI. Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitevodtujitevodtujitevodtujitev

086086086086 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

27, del 9727, del 9727, del 9727, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznostiII. Kratkoročne finančne obveznosti 087087087087 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
22, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 9822, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznostiIII. Kratkoročne poslovne obveznosti 091091091091 632,97632,97632,97632,97 1.000,001.000,001.000,001.000,00

29292929 D. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNED. KRATKOROČNE PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVEČASOVNE RAZMEJITVE

095095095095 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 99del 99del 99del 99 Zunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznostiZunajbilančne obveznosti 096096096096 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 19.03.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marijana Babnik

Zastopnik društva

ANDREJ EKART

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Podatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
1 2 3 4 5

del 76del 76del 76del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJEA. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110110110110 75.908,0075.908,0075.908,0075.908,00 36.630,0036.630,0036.630,0036.630,00
60, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOGB. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG

PROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJE

121121121121 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

60, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 6360, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOGC. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANEPROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJEPROIZVODNJE

122122122122 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

79797979 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODIČ. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI
IN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVEIN LASTNE STORITVE

123123123123 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76del 76del 76del 76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGIREGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI SPRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKIPOSLOVNIMI UČINKI

124124124124 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76del 76del 76del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKIE. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125125125125 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
60, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 7960, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS ODF. KOSMATI DONOS OD

POSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJA
126126126126 75.908,0075.908,0075.908,0075.908,00 36.630,0036.630,0036.630,0036.630,00

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70,
72727272

G. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKIG. POSLOVNI ODHODKI 127127127127 58.500,6558.500,6558.500,6558.500,65 44.133,0444.133,0444.133,0444.133,04

40, 41, del 7040, 41, del 7040, 41, del 7040, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitevI. Stroški blaga, materiala in storitev 128128128128 12.663,7012.663,7012.663,7012.663,70 41.127,0441.127,0441.127,0441.127,04
del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in

materiala
129 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 0,00 30,00
41 3. Stroški storitev 134 12.663,70 41.097,04
47474747 II. Stroški delaII. Stroški delaII. Stroški delaII. Stroški dela 139139139139 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 47 1. Stroški plač 140 0,00 0,00
del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 0,00 0,00
del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 0,00 0,00
del 47 4. Drugi stroški dela 143 0,00 0,00
43, 7243, 7243, 7243, 72 III. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednostiIII. Odpisi vrednosti 144144144144 10.433,7210.433,7210.433,7210.433,72 0,000,000,000,00

43 1. Amortizacija 145 0,00 0,00
del 72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147 10.433,72 0,00

44, 4844, 4844, 4844, 48 IV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodkiIV. Drugi poslovni odhodki 148148148148 35.403,2335.403,2335.403,2335.403,23 3.006,003.006,003.006,003.006,00
60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,

44, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 72
H. PRESEŽEK POSLOVNIHH. PRESEŽEK POSLOVNIHH. PRESEŽEK POSLOVNIHH. PRESEŽEK POSLOVNIH
PRIHODKOVPRIHODKOVPRIHODKOVPRIHODKOV

151151151151 17.407,3517.407,3517.407,3517.407,35 0,000,000,000,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 7244, 47, 48, del 70, 72

I. PRESEŽEK POSLOVNIHI. PRESEŽEK POSLOVNIHI. PRESEŽEK POSLOVNIHI. PRESEŽEK POSLOVNIH
ODHODKOVODHODKOVODHODKOVODHODKOV

152152152152 0,000,000,000,00 7.503,047.503,047.503,047.503,04

77777777 J. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKIJ. FINANČNI PRIHODKI 153153153153 9,759,759,759,75 8,848,848,848,84
del 77del 77del 77del 77 I. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deleževI. Finančni prihodki iz deležev 155155155155 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 77del 77del 77del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojilII. Finančni prihodki iz danih posojil 160160160160 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
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Podatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izidaPodatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

    
v EUR s centi

KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta Prejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega letaPrejšnjega leta
del 77del 77del 77del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatevIII. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163163163163 9,759,759,759,75 8,848,848,848,84

74747474 K. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKIK. FINANČNI ODHODKI 166166166166 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 74del 74del 74del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve inI. Finančni odhodki iz oslabitve in

odpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložbodpisov finančnih naložb
168168168168 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 74del 74del 74del 74 II. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnihII. Finančni odhodki iz finančnih
obveznostiobveznostiobveznostiobveznosti

169169169169 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 74del 74del 74del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnihIII. Finančni odhodki iz poslovnih
obveznostiobveznostiobveznostiobveznosti

174174174174 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

78787878 L. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKIL. DRUGI PRIHODKI 178178178178 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
75757575 M. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKIM. DRUGI ODHODKI 181181181181 0,010,010,010,01 0,020,020,020,02
80808080 N. PRESEŽEK PRIHODKOVN. PRESEŽEK PRIHODKOVN. PRESEŽEK PRIHODKOVN. PRESEŽEK PRIHODKOV 182182182182 17.417,0917.417,0917.417,0917.417,09 0,000,000,000,00
80808080 O. PRESEŽEK ODHODKOVO. PRESEŽEK ODHODKOVO. PRESEŽEK ODHODKOVO. PRESEŽEK ODHODKOV 183183183183 0,000,000,000,00 7.494,227.494,227.494,227.494,22

del 81del 81del 81del 81 P. DAVEK OD DOHODKOVP. DAVEK OD DOHODKOVP. DAVEK OD DOHODKOVP. DAVEK OD DOHODKOV 184184184184 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00
del 81del 81del 81del 81 R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOVR. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOVR. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOVR. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV

OBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJA
186186186186 17.417,0917.417,0917.417,0917.417,09 0,000,000,000,00

89898989 S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOVS. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOVS. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOVS. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJAOBRAČUNSKEGA OBDOBJA

187187187187 0,000,000,000,00 7.494,227.494,227.494,227.494,22

del 80del 80del 80del 80 Š. Kritje odhodkov obravnavanegaŠ. Kritje odhodkov obravnavanegaŠ. Kritje odhodkov obravnavanegaŠ. Kritje odhodkov obravnavanega
obračunskega obdobja iz presežkaobračunskega obdobja iz presežkaobračunskega obdobja iz presežkaobračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskihprihodkov iz prejšnjih obračunskihprihodkov iz prejšnjih obračunskihprihodkov iz prejšnjih obračunskih
obdobijobdobijobdobijobdobij

187a187a187a187a 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR VNA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dveOBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)decimalki)decimalki)decimalki)

188188188188 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJAŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189189189189 12121212 12121212

Opomba:Opomba:Opomba:Opomba:
* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo* Izračun podatka na AOP 188: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plačo in nadomestilo
plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej plače / (deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (obračunsko) leto. (glej Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)Vsebinska pogosta vprašanja)....

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 19.03.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marijana Babnik

Zastopnik društva

ANDREJ EKART

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Ime poslovnega subjekta:
SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVOSLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVOSLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVOSLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO

Sedež poslovnega subjekta:
Tavčarjeva ulica 9, 1000 LjubljanaTavčarjeva ulica 9, 1000 LjubljanaTavčarjeva ulica 9, 1000 LjubljanaTavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

Matična številka:
5237963000523796300052379630005237963000

Davčna številka:
94278318942783189427831894278318

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izidaDodatni podatki k izkazu poslovnega izidaDodatni podatki k izkazu poslovnega izidaDodatni podatki k izkazu poslovnega izida
v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020v obdobju 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR s centi
KontoKontoKontoKonto PostavkaPostavkaPostavkaPostavka OznakaOznakaOznakaOznaka

zazazaza
AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

SKUPAJSKUPAJSKUPAJSKUPAJ OD TEGA: iz opravljanjaOD TEGA: iz opravljanjaOD TEGA: iz opravljanjaOD TEGA: iz opravljanja
pridobitne dejavnostipridobitne dejavnostipridobitne dejavnostipridobitne dejavnosti

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta PrejšnjegaPrejšnjegaPrejšnjegaPrejšnjega
letaletaletaleta

Tekočega letaTekočega letaTekočega letaTekočega leta PrejšnjegaPrejšnjegaPrejšnjegaPrejšnjega
letaletaletaleta

1 2 3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5)
76767676 1. Prihodki od dejavnosti1. Prihodki od dejavnosti1. Prihodki od dejavnosti1. Prihodki od dejavnosti 400400400400 75.908,0075.908,0075.908,0075.908,00 36.630,0036.630,0036.630,0036.630,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

del 76 a) dotacije iz Fundacije za
financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v
Republiki Sloveniji

401 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 b) dotacije iz proračunskih in drugih
javnih sredstev

402 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 c) dotacije iz drugih fundacij,
skladov in ustanov

403 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 č) donacije drugih pravnih in fizičnih
oseb

404 39.560,00 0,00 0,00 0,00

del 76 d) prispevki uporabnikov posebnih
socialnih programov

405 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 e) članarine in prispevki članov 406 36.348,00 36.630,00 0,00 0,00
del 76 f) prihodki od prodaje proizvodov in

storitev
407 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 g) prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala

408 0,00 0,00 0,00 0,00

del 76 h) ostali prihodki od dejavnosti 409 0,00 0,00 0,00 0,00
del 48del 48del 48del 48 2. Dotacije drugim društvom in2. Dotacije drugim društvom in2. Dotacije drugim društvom in2. Dotacije drugim društvom in

drugim pravnim osebamdrugim pravnim osebamdrugim pravnim osebamdrugim pravnim osebam
410410410410 35.403,2335.403,2335.403,2335.403,23 3.006,003.006,003.006,003.006,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00

Kraj in datum oddaje

Ljubljana, 19.03.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marijana Babnik

Zastopnik društva

ANDREJ EKART

Obrazec je predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za
revizijo.
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Matična številka: 5237963000

Davčna številka: 94278318

Ime poslovnega subjekta: SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO

Sedež: Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

IZJAVAIZJAVAIZJAVAIZJAVA

Kot društvo, nezavezano k reviziji letnega poročila, izjavljamo, da so podatki iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida na poenotenih obrazcih, predloženi za državno statistiko, namenjeni tudi
javni objavi.

S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša
obveznost predlaganja letnih poročil po prvem odstavku 29. člena Zakona o društvih (ZDru-1).

Z izjavo se strinjam:    DA

Kraj:

Ljubljana

Datum:

19.03.2021

Zastopnik društva:

ANDREJ EKART
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Matična številka: 5237963000

Davčna številka: 94278318

Ime poslovnega subjekta: SLOVENSKO SODNIŠKO DRUŠTVO

Sedež: Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILOPOJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILOPOJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILOPOJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROČILO

POJASNILA K RAČUNOVODSKIH IZKAZOM

 

 

Materialno in finančno poslovanje vodi društvo v skladu s slovenskim računovodskim standardom
33 ter drugimi predpisi.

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega  knjigovodstva

 

Društvo opravlja nepridobitno dejavnost , prihodki so doseženi iz naslova članarin, dotacije drugih
ter finančnih prihodkov iz naslova kratkoročnih finančnih naložb pri banki.

Odhodke društva predstavljajo stroški izobraževanja, ki jih za svoje člane organizira društvo,
stroške podjemnih pogodb za osebe , ki opravljajo administrativna dela, povračila stroškov za
mednarodna srečanja in izobraževanje članov sodnikov. Članarina mednarodnemu združenju
sodnikov tudi predstavlja odhodek društva.

Zaloge materiala so knjige in so evidentirane po nabavnih cenah.

Društvo nima osnovnih sredstev.

Denarna sredstva pa so sredstva na poslovnem računu .

 

Viri sredstev so društveni sklad .

 

 Društvo  ni zavezano revidiranju računovodskih izkazov.

Letno poročilo društva je obravnaval in sprejel Upravni odbor  po predhodnem  notranjem
pregledu Nadzornega odbora , kateri je ugotovil, da se materialno in finančno poslovanje vodi v
skladu z računovodskimi standardi  in drugimi predpisi.

 

Ljubljana, 02. 3. 2021
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                      Ljubljana, 4. 3. 2021

 

 

 

 

POSLOVNO  POROČILO

 

SLOVENSKEGA SODNIŠKEGA DRUŠTVA

 

ZA  LETO  2020

 

 

 

1. Predstavitev društva

 

 

Slovensko sodniško društvo (SSD) je bilo ustanovljeno aprila 1971 in je združenje slovenskih
sodnic in sodnikov. Deluje na območju Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani. Društvo je
prostovoljna, nepolitična in nepridobitna organizacija. Delo društva je javno.

 

Namen in naloge društva so predvsem:

• utrjevanje in varstvo sodnikove neodvisnosti in samostojnosti pri izvrševanju sodniške
funkcije,

• varovanje ugleda, poklicnih in drugih interesov svojih članov, zavzemanje za spoštovanje
pravnih vrednot in doseganje višje stopnje demokratične pravne kulture,

• skrb za vsestransko strokovno izobraževanje,
• razvijanje kolegialnih in prijateljskih odnosov med kolegi,
• sodelovanje z drugimi organizacijami sodnikov in pravnikov doma in v tujini,
• včlanjevanje v takšne organizacije doma in v tujini.

 

Društvo dosega svoj namen:

• z delovanjem članov, svojih organov in delovnih teles v okviru njihovih pristojnosti in
pooblastil,

• s sprejemanjem stališč o posameznih vprašanjih v zvezi s cilji in nalogami društva,
objavljanjem stališč, z dajanjem pobud in predlogov,

• organiziranjem predavanj, strokovnih srečanj,
• izdajanjem in sodelovanje pri izdajanju publikacij, ki obravnavajo naloge in položaj sodstva,
• s seznanjanjem članov s sklepi in stališči organizacij v državi in v tujini, katerih član je

Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD).

 

Članstvo v društvu je prostovoljno, člani so lahko sodnice in sodniki, ki izpolnijo in podpišejo
izjavo o vstopu v društvo in plačujejo članarino, ki je tudi glavni vir financiranja, poleg tega so vir
financiranja le še morebitne donacije za izvedbo posameznih (skupnih) projektov. V letu 2013 je
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bil spremenjen temeljni akt – Pravila SSD, ki je omogočil, da so člani društva tudi upokojeni
sodnice in sodniki in je njihov predstavnik tudi član glavnega odbora. V letu 2018 so bila Pravila
SSD ponovno spremenjena.

 

 

Organi društva so:

• občni zbor, ki odloča o temeljnih vprašanjih društva, sprejema temeljne akte društva, kodeks
sodniške etike, voli in razrešuje člane glavnega odbora, predsednika in dva podpredsednika
društva, člane nadzornega odbora ter sveta za sodniško etiko, sklepa o poročilih organov
društva, sprejema temeljne programske usmeritve ter odloča o vključevanju v organizacije
pravnikov doma in v tujini;

• glavni odbor sestavljajo predsednik društva in 27 izvoljenih članov. Glavni odbor je osrednji
organ društva, ki vodi delovanje društva, sprejema usmeritve in stališča za uresničevanje
namena in nalog društva, obravnava predloge in sprejema stališča na zahtevo članov, če je
ogrožena njihova neodvisnost, prizadete pravice in ugled, sprejme program dela za tekoče
mandatno obdobje na predlog predsednika društva, sprejme finančni načrt in zaključni račun,
daje obvezno razlago opravil društva in se sestaja najmanj trikrat letno;

• izvršilni odbor sestavljajo predsednik društva, dva podpredsednika društva, generalni
sekretar ter 4 izvoljeni člani glavnega odbora. Izvršilni odbor skrbi za redno izvajanje nalog
društva ter je ožji operativni organ društva;

• predsednik društva zastopa in predstavlja društvo ter skrbi za nemoten potek dela organov
društva skladno s pravili, sprejetimi programi in sklepi;

• generalni sekretar društva vodi delo strokovne službe društva, pripravlja gradiva za seje
organov društva, skrbi za informiranje članov, pripravlja izjave za javnost, pripravlja strokovne
tekste in koordinira delo članov, komisij in odborov društva, koordinira pripravo novih zakonov
in drugih predpisov ter pripomb oz. amandmajev k le-tem, pripravlja odgovore na različne
vprašalnike, ki zadevajo dejavnost društva, tudi za različne mednarodne organizacije in
združenja, kjer je društvo aktivno vključeno, koordinira domače ali mednarodne projekte, ki jih
vodi ali v katerih sodeluje društvo ter opravlja druge naloge po navodilu predsednika društva
oziroma glavnega ali izvršilnega odbora društva;

• nadzorni odbor sestavlja 5 članov. Ima nalogo nadzorovati materialno in finančno poslovanje
društva, ki ga 1x letno tudi pregleda in poroča o njem na rednem občnem zboru;

• svet za sodniško etiko ima 5 članov, ki oblikujejo mnenja, svetujejo članom društva glede
vprašanj kodeksa sodniške etike in sprejemajo stališča o spoštovanju kodeksa sodniške
etike.

 

 

Na občnem zboru društva v juniju 2018 je bil za predsednika društva, ki zastopa in predstavlja
društvo, izvoljen dr. Andrej Ekart, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Podpredsednik društva je vrhovni sodnik svetnik dr. Miodrag Đorđević, generalna sekretarka pa
okrožna sodnica dr. Anja Drev iz Okrožnega sodišča v Mariboru. Njihov mandat se izteče leta
2021. Junija 2019 je odstopil drug podpredsednik dr. Janez Žirovnik, namesto njega pa zaradi
neizvedbe občnega zbora v letu 2020 (epidemija COVID-19) ni bil izvoljen noben kandidat.

 

Glavni odbor društva je zasedal na treh sejah (29.6.2020, 23.9.2020 in 19.11.2020), od tega sta
bili prvi dve seji izvedeni na sedežu društva, tretja pa videokonferenčno zaradi omejitev zbiranja.
Občnega zbora društva zaradi epidemije COVID-19 in s tem povezane omejitve zbiranja nismo
izvedli.

 

 

2. Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov

 

SSD za vsako leto na predlog predsednika društva in članov organov društva izdela program
izobraževanja, kar je ena temeljnih nalog SSD. Pri pripravi programa strokovnega izobraževanja
se upoštevajo aktualnost vprašanj oz. potrebe članstva v posameznem letu.
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V letu 2020 je Slovensko sodniško društvo želelo organizirati osrednjo prireditev - Dneve
slovenskega sodstva na temo „Mreža sodišč in specializacija sodnikov“, in sicer 4. in 5. junija
2020 na Ptuju ali nekje drugje na severovzhodu Slovenije. Zaradi prvega vala epidemije
COVID-19 in zaprtja države spomladi 2020 takrat prireditve ni bilo mogoče izvesti. Društvo je isto
prireditev v skrajšani obliki (enodnevni program) dne 25.9.2020 na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru, vendar tudi tega dogodka zaradi (drugega vala) epidemije COVID-19 in s tem
povezanih omejitev zbiranja ni bilo mogoče izvesti.

 

Namesto tega se je SSD usmerilo v dobrodelno dejavnost. V SSD smo dne 31.3.2020 s podporo
vrha slovenskega sodstva, odprli poseben transakcijski račun za pomoč prizadetim v prvem valu
epidemije COVID-19 in za odpravo hudih posledic, ki jih je ta imela na življenje v naši državi.
Sodniki (tako člani kot nečlani sodniškega društva) smo na navedeni koronaračun donirali del
svoje mesečne plače (enkrat ali večkrat), vsak po svojih zmožnostih in do konca prvega vala
epidemije (t.j. do 31. maja 2020) s prostovoljnimi prispevki zbrali 34.397 evrov, skupaj s prispevki,
ki so jih nekateri sodniki darovali neposredno humanitarnim organizacijam ali domovom za
starejše občane, pa so sodniki v dobrodelne namene darovali več kot 38.000 evrov. Aprila in
maja 2020 smo s koronaračuna SSD skupno donirali 30.000 evrov, in sicer po 11.000 evrov
Rdečemu križu Slovenije in Karitasu ter 8.000 evrov projektu Botrstvo, v začetku junija 2020 pa
skoraj 4.400 evrov Domu za starejše občane v Šmarju pri Jelšah, kjer umrlo 38 oskrbovancev,
kar po poročanju medijev predstavljalo tretjino vseh smrtnih žrtev koronavirusa v prvem valu
epidemije v Sloveniji. Slovenski sodniki smo bili ena redkih, če ne edina poklicna skupina v
javnem sektorju, ki je organizirano zbirala prostovoljne prispevke v času epidemije in jih namenila
pomoči potrebnim, s čimer smo pokazali, da smo del družbe, in svojo solidarnost izkazali z
dejanji. Dobrodelna akcija je v strokovni ter splošni javnosti naletela na dober odziv, vsi
prejemniki sredstev pa so se za prejete donacije iskreno zahvalili.

 

Maja 2020 smo na glavnem odboru SSD sklenili, da s 31.5.2020 prenehamo z dvomesečnim
zbiranjem sredstev v koronasklad SSD in da koronaračun začasno še ostane odprt, če bo v
jeseni prišlo do drugega vala epidemije in bi bila potrebna ponovna pomoč. Do drugega vala je
dejansko prišlo, število okuženih in preminulih pa je bilo bistveno višje kot spomladi, zato smo
23.10.2020 na glavnem odboru SSD sklenili, da SSD ponovno začne zbirati sredstva na
koronaračunu za čas razglašene epidemije. Sredstva smo uspešno zbirali.

 

Slovensko sodniško društvo je svoje aktivnosti izvajalo celo leto in sodelovalo tudi pri
izobraževalnih dogodkih, ki jih je organiziral Center za izobraževanje v pravosodju - CIP (v
programskem svetu CIP ima SSD svojo predstavnico, ki v njem aktivno sodeluje).

 

Društvo sodeluje v mednarodnih združenjih sodnikov in je od leta 1994 član Mednarodnega
sodniškega združenja (International Association of Judges – IAJ) ter član Evropskega sodniškega
združenja (European Association of Judges – EAJ) kot regionalne skupine znotraj IAJ. Od leta
2003 dalje pa je tudi član Evropskega združenja upravnih sodnikov (Association of European
Administrative Judges – AEAJ). Člani SSD se redno udeležujejo zasedanj navedenih sodniških
združenj in njihovih delovnih skupin. Tokratno srečanje EAJ (neformalni sestanek) je bilo zaradi
omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, izvedeno videokonferenčno, in sicer dne 29.5.2020,
udeležili pa sta se ga pooblaščenka za mednarodno sodelovanje Janja Roblek in častna
dosmrtna predsednica IAJ Maja Tratnik.

 

SSD pa je izpolnilo tudi nacionalna poročila na podlagi vprašalnikov štirih študijskih skupin IAJ: 1.
študijska komisija se ukvarja z organizacijo sodstva, statusom in pravicami sodnikov, 2. študijska
komisija s civilnim pravom in postopkom, 3. študijska komisija s kazenskim pravom in postopkom
in 4. študijska komisija z javnim in socialnim pravom. Na vprašalnike so odgovorile sodnice Janja
Roblek, Polona Marjetič Zemljič, dr. Martina Šetinc Tekavc in mag. Vanja Verdel Kokol. Letno
zasedanje IAJ v letu 2020 ni bilo izvedeno zaradi omejitev povezanih z epidemijo COVID-19.

 

Društvo je sodelovalo z Društvom državnih tožilcev. V letu 2020 sicer ni bila izvedena
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tradicionalna skupna strokovna ekskurzija obeh društev v mesecu marcu, sta pa društvi
sodelovali pri prizadevanjih za ohranitev plačnega položaja, ko je Vlada konec marca 2020
napovedala, da bo plače vseh funkcionarjev znižala za 30 odstotkov. Do znižanja plač
funkcionarjev na podlagi hitrega odziva SSD in Vrhovnega sodišča na srečo ni prišlo. V tej zvezi
velja izpostaviti s sodbo Sodišča EU C 64/16 z dne 27. 2. 2018, ki se je nanašala na plače
portugalskih sodnikov. V skladu z navedeno sodbo je zmanjšanje plač v javnem sektorju pod
določenimi pogoji dopustno zgolj, če je splošno, t.j. če ni omejeno zgolj na sodnike ali določeno
skupino zaposlenih v javnem sektorju (npr. funkcionarje), temveč veljajo varčevalni ukrepi tako za
funkcionarje kakor tudi javne uslužbence in če je namen ukrepov, “da vsi nacionalni javni
uslužbenci prispevajo k varčevanju, ki ga narekujejo zahteve po zmanjšanju čezmernega
proračunskega primanjkljaja portugalske države.” Zmanjšanje mora biti začasno, zaradi česar je
treba določno opredeliti časovni okvir, na katerega se nanaša (npr. 2 meseca, kolikor bo
predvidoma trajala epidemija), ne pa za ves čas morebitne finančne krize.

 

Društvo v letu 2021 praznuje 50-letnico svoje ustanovitve, zato je na seji glavnega odbora
29.6.2020 ustanovilo organizacijski odbor za izvedbo dogodka v zvezi z obeležitvijo 50-letnice
SSD leta 2021 v sestavi: predsednik dr. Andrej Ekart, član dr. Miodrag Đorđević, član Damjan
Gantar, članica Špela Prodan, članica Zdenka Pešec, članica Janja Roblek, članica Maja Tratnik,
članica mag. Nina Betetto, članica mag. Vesna Rebernik Jamnik in članica dr. Anja Drev.
Aktivnosti organizacijskega odbora so v letu 2002 intenzivno in kontinuirano potekale.

 

Društvo si aktivno prizadeva za neodvisnost sodstva in za izboljšanje položaja slovenskega
sodstva, kar ni le v interesu sodnikov, ki so člani društva, ampak v interesu vseh sodnikov in
širšem družbenem interesu. To je prepoznalo tudi Ministrstvo za pravosodje, ki nam je z odločbo
št. 014-1 1/2019/23 z dne 6. 3. 2020 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju pravosodja. SSD je prostovoljna, nepolitična in nepridobitna organizacija, ki deluje v
javnem interesu (2. člen Pravil SSD) in katere glavni namen je varovanje in utrjevanje sodnikove
neodvisnosti in nepristranosti ter samostojnosti pri izvrševanju sodniške funkcije, varovanje
človekovih pravic, zavzemanje za spoštovanje pravnih vrednot in razvoj demokracije (4. člen
Pravil SSD). Te določbe niso zgolj gola črka na pa papirju, temveč jih SSD udejanja v praksi.

 

Društvo posebej pozorno spremlja dogajanje na Poljskem, kjer si zakonodajna in izvršilna veja
oblasti želita podrediti sodno oblast in rasno načenjata njeno neodvisnost. Tako smo na primer v
sporočilu za javnost dne 9.1.2020, ko je v Varšavi potekal pohod 1.000 sodniških tog, opozorili:

»Zadnjih nekaj let izvršilna in zakonodajna oblast na Poljskem sistematično posegata na področje
pravne države in z zakonodajnimi spremembami ogrožata neodvisnost sodstva. Ne menita se za
številna opozorila in pisma s strani različnih evropskih in mednarodnih institucij, ne upoštevata niti
že dveh sodb Sodišča Evropske unije, ki je odločilo, da so sodne reforme v nasprotju z sprejetimi
načeli pravne države ter da pomenijo kršitev neodvisnosti sodstva. Še več, uvedli so številne
disciplinske postopke zoper sodnike v zvezi z njihovimi odločitvami, stopnjujejo se verbalni
napadi na sodnike, zlasti vrhovne, poskušajo širiti vpliv politike na kadrovanje v sodstvu ipd.

 

Zato Poljsko Sodniško društvo IUSTITIA jutri, v soboto dne 10. januarja 2020, v glavnem mestu
Varšavi ob 15.00 uri organizira tihi pohod sodnikov v službenih oblačilih v podporo neodvisnosti
sodstva na Poljskem. Omenjenega pohoda se bodo udeležili tudi predstavniki številnih evropskih
sodniških združenj. Tudi Slovensko sodniško društvo kot dejavni član Evropskega sodniškega
združenja (European Association of Judges – EAJ) močno podpira prizadevanja Poljskega
sodniškega društva IUSTITIA za zaščito vladavine prava in neodvisnosti sodstva na Poljskem in
se pridružuje pozivu predsednika EAJ, ki ga je dec. 2019 poslal predsednici Evropske komisije
Ursuli von der Leyen, naj ukrepa proti nedopustnim posegom v neodvisnost poljskih sodnikov.
SSD je z navedenim pozivom seznanil predsednike Vrhovnega sodišča, Državnega zbora, Vlade,
Sodnega sveta in ministrico za pravosodje.

 

Neodvisnost sodne veje oblasti je ključni element vladavine prava, saj zagotavlja vsaki osebi
pravico do poštenega sojenja. Ni privilegij sodnikov, pač pa jamstvo spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin vsakemu posamezniku v vsaki demokratični pravni državi.«
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Aktivnosti SSD za izboljšanje položaja sodnikov. Predstavniki SSD so se v juniju udeležili dveh
sestankov, in sicer 10.6.2020 pri ministrici za pravosodje (dr. Miodrag Đorđević, dr. Andrej Ekart
inZdenka Pešec) na Ministrstvu za pravosodje in 19.6. 2020 na Ministrstvu za javnoupravo (dr.
Miodrag Đorđević in dr. Andrej Ekart) z ministrom za javno upravo, katerega se je udeležila tudi
ministrica za pravosodje. Vprašanje ureditve plačnega položaja sodnikov je v letu 2020 ostalo
nerešeno kljub močnemu angažmaju SSD (tako znotraj posvetovalne skupine za izboljšanje
položaja sodnikov, ki jo je leta 2018 ustanovil predsednik Vrhovnega sodišča, kakor tudi skozi
samostojno delovanje), zaradi česar si bo SSD še naprej vztrajno prizadevalo za ureditev tega
dalj časa perečega vprašanja.

 

SSD je v letu 2020 Ministrstvu za pravosodje, Vrhovnemu sodišču in Sodnemu svetu poslalo
predloge in stališča glede ocenjevanja in napredovanja sodnikov, ki ji je sprejel glavni odbor
Slovenskega sodniškega društva na svoji 10. redni seje dne 29.6.2020 v Ljubljani na na podlagi
predavanj in razprave na Dnevih slovenskega sodstva 6. 9. 2019, na podlagi mednarodnih
dokumentov o ocenjevanju in napredovanju sodnikov (zlasti Univerzalne sodniške listine, sprejete
na zasedanju Osrednjega sveta Mednarodnega sodniškega združenja (IAJ) na Tajvanu 17.
novembra 1999, posodobljena v Santiagu de Chile dne 14.novembra 2017; Magne carte
sodnikov, sprejete s strani Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov pri Svetu Evrope,
Strasbourg, z dne 19. novembra 2010; Mnenja Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov pri
Svetu Evrope št. 17 o ocenjevanju dela sodnikov, kakovosti sodstva in spoštovanju neodvisnosti
sodnikov z dne 24. oktobra 2014;Poročila 2012-2013 Evropske mreže sodnih svetov (ENCJ) o
minimalnih standardih v zvezi z ocenjevanjem poklicnega dela in nepremakljivostjo sodnikov ter
Priporočil ENCJ o ocenjevanju sodnikov z dne 5.-6. decembra 2019) in na podlagi predloga
delovne skupine v sestavi Polona Marjetič Zemljič, Helena Miklavčič, Suzana Gril in Andrej Ekart.

 

Nadalje, SSD je v izjavi za javnost 16.9.2020 močno obsodilo grob fizični napad na našega
kolega sodnika Gorazda Tivadarja, ki se je nedavno zgodil, ko je bil na Okrajnem sodišču na
Ptuju zaslišan kot priča. Fizično nasilje nad sodnikom predstavlja hud napad na pravno državo in
neodvisnost sodstva, zlasti z ozirom na to, da je do napada prišlo iz razlogov v zvezi z
opravljanjem sodniške funkcije. Zaskrbljeni smo nad stopnjevanjem nasilja v družbi. Ne smemo
dovoliti, da bi ljudje vzeli pravico v svoje roke in nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami reševali
z nasiljem. Ta napad izkazuje, da je treba vsake verbalne grožnje in vsakršna nadlegovanja
sodnikov v zvezi z njihovim delom, zlasti če se pojavljajo vrsto let, zelo resno obravnavati, poleg
tega pa je treba z ustreznimi sistemskimi ukrepi nemudoma poskrbeti za to, da se tovrstni napadi
na sodiščih v bodoče preprečijo in da se napadenim sodnikom nudi ustrezna podpora in pomoč.
Sodniku želimo čimprejšnje okrevanje in mu izrekamo vso podporo.

 

Vsled napada na sodnika Gorazda Tivadarja je glavni odbor SSD v zvezi z varnostjo sodnikov na
svoji seji 23.9.2020 sprejel naslednje sklepe:

• SSD izraža zaskrbljenost nad fizičnim napadom na sodnika Tivadarja in ga ostro obsoja. Ne
gre samo za napad na posameznika, ampak gre tudi za napad na sodniško funkcijo, saj je bil
napad povezan z opravljanjem sodniške funkcije. To predstavlja tudi napad na pravno državo
in gre za nedopusten poseg v neodvisnost sodstva.

• SSD pričakuje, da se tovrstni napadi na sodnike preganjajo po uradni dolžnosti.
• SSD poda pobudo institucijam v okviru pravosodja, da se opravi raziskava o ogroženosti

sodnikov.
• SSD pridobi podatke o varnostnih dogodkih pri predsednikih sodišč.
• SSD poda pobudo, da se zagotovijo boljši pogoji za zagotavljanje varnosti na sodiščih.
• SSD pričakuje, da bodo institucije v sklopu pravosodja v sodelovanju s SSD preučile

možnosti za preprečitev tovrstnih napadov.
• Sodnike se seznani, da se lahko v primeru varnostnih dogodkov obrnejo na predsednike

sodišč.

SSD je z navedeni predlogi in stališči seznanilo Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče in
Sodni svet.

 

SSD je bilo na preži, ko je šlo za posege v sodniško neodvisnost, zato je na svoji seji 23.9.2020
sprejel naslednji sklep: »SSD nasprotuje ukinitvi napredovanja sodnikov v nazivu, dokler ne bo
sprejeta ustrezna sistemska ureditev napredovanja sodnikov, saj z ukrepom,kot ga predlaga
Sodni svet, ne bodo odpravljene anomalije, do katerih prihaja v praksi.« Vsi člani glavnega
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odbora SSD smo soglašali, da je treba sistem ustrezno in celovito urediti ter prenoviti
napredovanje sodnikov in da zgolj parcialno urejanje z ukinitvijo napredovanja v nazivu ni
primerno; z njim pa tudi ne bodo doseženi cilji, ki jih s predlogom zasleduje Sodni svet. SSD je
navedeni sklep skupaj s podrobno obrazložitvijo poslalo Ministrstvu za pravosodje in Sodnemu
svetu.

 

Predsednik SSD se je 13. oktobra 2020 udeležil posveta pri predsedniku države na temo
položaja sodstva. Na posvet so bili povabljeni predsedniki vseh treh vej oblasti, predsednik
Ustavnega sodišča, ministrica za pravosodje, generalni državni tožilec, upokojeni vrhovni sodnik
Franc Testen, sicer nekdanji predsednik Ustavnega in Vrhovnega sodišča, in predsednik SSD.
Posvet je bil javen, zaradi česar so bili prisotni tudi novinarji. Posnetek dogodka je dosegljiv na
spletni strani predsednika države, povzetek je bil tudi objavljen v Pravni praksi št. 41-42/2020.
Predsednik je imel za predstavitev na voljo le dve minuti, v svojem nagovoru pa je izpostavil, da
je glavnin amen Slovenskega sodniškega društva utrjevanje in varovanje sodnikove neodvisnosti,
le-ta pa je vedno znova na preizkušnji. Sodniki moramo soditi po Ustavi in zakonih in le njim smo
zavezani, ne pa željam in interesom javnost. Sodniške odločitve pogosto ljudem niso povšeči in
sodniki se pogosto soočamo z grožnjami, nadlegovanji in celo fizičnimi napadi. Če pride do take
eskalacije nasilja, v Sodniškem društvu pričakujemo, da ob tem zazvonijo vsi alarmi in
predstavniki vseh vej oblasti tak napad na sodniško neodvisnost obsodijo. Želimo si sistemskih
ukrepov, da do takšnih napadov ne bi prihajalo. Želimo pa tudi, da predstavniki ostalih vej oblasti
ljudi, ki so nezadovoljni s sodnimi odločitvami, in teh bo vedno veliko, saj v sporu ponavadi
zmaga le ena stranka, s svojo retoriko ne spodbujajo k temu, da bi prešli od besed k nasilnim
dejanjem. Nadalje si želimo, da v sodstvo vstopajo najsposobnejši pravniki, to pa je povezano
tudi s plačnim položajem sodnikov, ki mora biti privlačen za najperspektivnejše kadre. Želimo, da
se neustrezen plačni položaj sodnikov izboljša, s čimer lahko na dolgi rok zagotovimo višji nivo
pravnega varstva.

 

V SSD smo se seznanjeni s tem, da je Ministrstvo za pravosodje z dopisom z dne 10.11.2020
pozvalo Vrhovno sodišče in Sodni svet, naj se opredelita, ali bi bila ustrezna ponovna uvedba
številčnih meril (norme) za spremljanje in ocenjevanje dela sodnikov, ki so bila v veljavi do 1. 1.
2016. SSD je v dopisu, ki je bil poslan Ministrstvu za pravosodje, Vrhovnemu sodišču in
Sodnemu svetu sporočilo, da smo o tem razpravljali na 12. redni seji glavnega odbora SSD dne
19. 11. 2020 in sprejeli naslednji sklep: „SSD nasprotuje vnovični uvedbi sodniške norme, kar se
sporoči tudi Ministrstvu za pravosodje.“ Izpostavili smo, da je stanje v sodstvu dobro, saj sodišča
v zadnjih letih rešijo več zadev, kot jih prejmejo, da se čas reševanja zadev skrajšuje in da se
povečuje kakovost sodnih odločb, sodni zaostanki pa že več let niso sistemski problem. Ker
sodstvo ob dosedanji organizaciji dela uspešno (kljub pred 5 leti ukinjeni sodniški normi), korenite
spremembe niso potrebne, smiselni bi bili le manjši evolutivni popravki, kamor pa ponovna
uvedba sodniške norme ne sodi.

 

Z dopisom z dne 11.12.2020, ki je bil poslan Ministrstvu za finance, v vednost pa Ministrstvu za
pravosodje, Vrhovnemu sodišču in Sodnemu svetu, smo izrazili nasprotovanje predlogu Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(ZPPDFT-1), EVA: 2020-1611-0127, ker predlagana novela predvideva uvrstitev »članov sodišč«
med politično izpostavljene osebe (PEP) (39. člen novele, ki spreminja 61. člen ZPPDFT-1), za
kar ni nobene potrebe.

 

Društvo si aktivno prizadeva tudi za izboljšanje podobe sodstva v javnosti in za krepitev
demokratičnih vrednot v družbi. Je reden sogovornik medijev v zvezi z izpostavljenimi vprašanji,
ki zadevajo položaj sodstva ter aktualne teme s področja pravosodja, s svojimi jasno izraženimi
stališči pa tvorno sodeluje v javni razpravi o pomembnih vprašanjih. SSD je v letu 2020 izdalo več
izjav za javnost, in sicer: 10. januarja 2020 o podpora Slovenskega sodniškega društva
prizadevanjem poljskih sodnikov za neodvisnost sodstva, 2. aprila 2020 in 16. junija 2020 o
zbiranju sredstev v Koronasklad, ki ga je Slovensko sodniško društvo ustanovilo zaradi epidemije
koronavirusa in hudih posledic, ki jih je ta imela na življenje ljudi, ter 16. septembra o obsodbi
napada na sodnika Gorazda Tivadarja na Okrajnem sodišču na Ptuju. Prav tako je odgovarjalo
na novinarska vprašanja, ki jih je prejelo v zvezi z aktualnimi temami.

 

SSD je sodelovalo tudi z Odvetniško zbornico Slovenije (OZS), saj je glavni odbor SSD na seji
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29.6.2020 sklenil, da podpira sodelovanje SSD z odvetniki glede preprečitve poskusov prenosa
pristojnosti v zapuščinskih postopkih na notarje. Vsled tega sklepa je SSD OZS posredovalo
svoje obrazloženo stališče glede ohranitve pristojnosti sodišč v zapuščinskih zadevah.

 

SSD je v letu 2020 dobilo prenovljeno spletno stran društva, na kateri so odprte vsebine, vidne
vsem obiskovalcem, ter zaklenjene vsebine, dostopne zgolj članom društva, ki se predhodno
registrirajo. Na zaprtem delu spletne strani je tudi spletni forum o aktualnih vprašanjih, ki se
porajajo sodnikom pri opravljanju sodniške službe.

 

SSD v okviru postopkov strokovnega usklajevanja s svojimi pripombami in predlogi k
posredovanim predlogom zakonov in drugih predpisov tudi redno aktivno sodeluje pri
sprejemanja pravnih predpisov, prav tako pa člani društva sodelujejo v projektnih skupinah za
spremljanje implementacije sprejetih predpisov. Člani društva pa so sodelovali v
implementacijskih skupinah ZPP-E in ZNP. V letu 2020 je SSD na podlagi poziva Ministrstva za
pravosodje imenovalo še eno članico implementacijske skupine za novelo ZPP-E iz vrst sodnikov
I. stopnje, in sicer okrajno sodnico svetnico Matejko Pintarič Pec iz Okrajnega sodišča v
Mariboru.

 

                                                                  Predsednik

                                                      Slovenskega sodniškega društva

                                                               dr. Andrej Ekart

 
Kraj:

Ljubljana

Datum:

19.03.2021

Zastopnik društva:

ANDREJ EKART
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