
Številka: Su 186/2020
Datum: 4.2.2020

Občina Krško
CKŽ 14
8270 KRŠKO

ZADEVA: odgovor na vaše zaprosilo
vaša št. 032-8/2020 z dne 31.1.2020

Spoštovani!

V zvezi z svetniškim vprašanjem glede selitve Okrožnega sodišča in Okrajnega sodišča v  
Krškem vam posredujem naslednji odgovor:

V okviru postopka o spremembah zakona o sodiščih je v predlogu sprememb predvidena  
sprememba organiziranosti sodišč:
- Okrožno sodišče v Krškem bi po novem spadalo pod pristojnost Višjega sodišča v Celju, iz  
obrazložitve predloga izhaja, da je ta predlog podan zaradi uravnoteženja obremenjenosti  
Višjih sodišč
- Okrajna sodišča bi  bila  ukinjena in bi  obstajala le  enotna okrožna sodišča z zunanjimi  
oddelki, kar je povezano s predvidenimi spremembami Zakona o sodniški službi, ki uvaja  
enotnega sodnika na prvi stopnji brez ločevanja na okrajne in okrožne sodnike.

Navedene spremembe, v kolikor bodo sprejete, bodo nedvomno vplivale na organiziranost  
dela  po  področjih  po  okrožnih  sodiščih,  tudi  na  Okrožnem sodišču  v  Krškem.  Zaenkrat  
spremembe še niso niti v fazi predloga, zato ni nujno, da bodo predlagane spremembe sploh  
sprejete.  Tudi  v primeru,  da bo takšen predlog sprejet,  ne bo šlo za  izgubo ustanove v  
Krškem,  kot  navaja  svetniško  vprašanje,  ampak  za  drugačno  mrežo  sodišč  in  drugače  
urejene pristojnosti okrožnih sodišč. V vseh različicah ukinitev sodnega okrožja v Krškem ni  
predvidena. O tem, da bi se izvršba iz Okrajnega sodišča v Krškem preselila na Okrajno  
sodišče v Brežicah pa ni bila sprejeta še nobena odločitev in gre le za možne spremembe v  
organizaciji  dela  na sodnem okrožju v  Krškem po sprejetju  sprememb zgoraj  navedenih  
zakonov.

Na organiziranost  dela  na sodnem okrožju  v  Krškem prav gotovo vpliva  tudi  prostorska  
razpoložljivost po posameznih enotah oz. sodiščih v Brežicah, Sevnici in Krškem. V Krškem  
se že zdaj srečujemo s prostorsko stisko, kljub temu pa Ministrstvo za pravosodje odklanja  

Stran 1 od 2

Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
tel.: +386 (0)7 488 17 00, faks: +386(0)7 492 29 72, e-pošta: info-vlozisce.ozkk@sodisce.si

URAD PREDSEDNIKA



možnost, da bi dodatno pridobili prazne prostore na lokaciji Šoferska ul. 1 in celo pritiska, da  
preselimo oddelek za prekrške, ki se že nahaja na tej lokaciji, na matično lokacijo na CKŽ  
12, za kar pa v trenutni organiziranosti dela ni nobenih možnosti. V kolikor bo Ministrstvo za  
pravosodje  vztrajalo  pri  izpraznitvi  prostorov  na  Šoferski  ul.,  bomo  prisiljeni  nekatera  
področja preseliti na druge matične lokacije, predvsem na Okrajno sodišče v Brežicah, kjer  
zaenkrat ni prostorske stiske. S tem pa se ne bo v ničemer okrnila vloga posameznih sodišč  
na območju Krškega. Tudi glede prostorskega vprašanja še ni nobene končne odločitve in se  
z Ministrstvom za pravosodje še dogovarjamo.

S spoštovanjem!

Predsednik sodišča
Gojmir Pešec
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