
Številka: Su 301/2019-1 
Datum:  21. 5. 2019

Članom Sodnega sveta
Vabim Vas na 21. sejo Sodnega sveta, ki bo

v četrtek,   30. 5. 20  19, ob 14.00

v sejni sobi Sodnega sveta, soba 12, v tretjem nadstropju
na Trdinovi ulici 4 v Ljubljani

I. Predlagam naslednji dnevni red:

1. Poročilo o izvrševanju sklepov

2. Obravnava kandidatur za prosto mesto okrožnega sodnika na 
Okrožnem sodišču v Celju za družinskopravno področje (razpis, 
objavljen v Ur. l. RS, št. 65 z dne 5. 10. 2018) Razgovor s kandidatkama; 
Su 135/2019 

3. Obravnava  kandidatur  za  dve  prosti  mesti  okrožnega  sodnika  na 
Okrožnem  sodišču  v  Kranju  za  kazenskopravno  področje  (razpis, 
objavljen v Ur. l. RS, št. 61 z dne 14. 9. 2018) Razgovor s kandidatkama; 
Su 166/2019

4. Obravnava kandidatur za prosto mesto okrajnega sodnika na 
Okrajnem sodišču v Kranju za kazensko in prekrškovno področje (raz
pis, objavljen v Ur. l. RS, št. 61 z dne 14. 9. 2018) Razgovor s kandidati; 
Su 167/2019

5. Obravnava kandidatur za štiri prosta mesta okrožnih sodnikov na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani, in sicer tri za civilno (družinsko) prav
no področje ter en za kazensko področje (razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 
61 z dne 14. 9. 2018); Su 214/2019



6. Obravnava  kandidatur  za  tri  prosta  mesta  okrožnih  sodnikov  na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani za družinskopravno področje (razpis, ob
javljen v Ur. l. RS, št. 65 z dne 5. 10. 2018); Su 230/2019

7. Imenovanje predsednice Okrajnega sodišča v Trebnjem  (javni  poziv 
objavljen v Ur. l. RS, št. 82 z dne 21. 12. 2018); Su 39/2019 

8. Sprejem  sklepa  o  objavi  javnega  poziva  sodnikom  k  vložitvi 
kandidatur na vodstveno mesto: 

a) predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki 

9. Obravnava Letnega poročila 2018; Su 11/2019

10. Obravnava predloga za ponovno dodelitev okrožne sodnice na delo 
na Ministrstvo za pravosodje; Su 247/2019

11. Obravnava predloga za ponovno dodelitev okrajne sodnice na delo na 
upravni oddelek Vrhovnega sodišča RS; Su 287/2019

12. Odločanje o predlogu za   hitrejše napredovanje na položaj svétnika 
za:

a) okrožno sodnico; Su 51/2019 

b) okrožno sodnico; Su 93/2019 

c) okrožno sodnico; Su 77/2019 

d) višjo sodnico; Su 242/2019 

e) višjo sodnico; Su 179/2019 

f) okrajno sodnico; Su 211/2019 

g) okrajno sodnico; Su 262/2019 

h) višjega sodnika; Su 293/2019 

i) okrajno sodnico; Su 90/2019 

13. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v plačnih razredih za: 

a) okrajnega sodnika; Su 107/2019 

14. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv 



na istem sodniškem mestu za:

a) okrožno sodnico svétnico; Su 218/2019 

15. Odločanje o predlogu za izjemno napredovanje v višji sodniški naziv 
na istem sodniškem mestu za:

a) okrajno sodnico; Su 126/2019

16. Obravnava predloga za prenehanje sodniške službe oziroma funkcije 
za: 

a) višjo sodnico na Višjem sodišču v Ljubljani; Su 243/2019

b) višjega sodnika svétnika na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani; 
Su 295/2019 

17. Stališče Sodnega sveta glede zaprosila Ministrstva za pravosodje z 
dne 14. 5. 2019; Su 272/2019

18. Stališče Sodnega sveta glede vlaganja pobud za uvedbo disciplinske
ga postopka po drugem odst. 45 čl. ZSSve

19. Transparentnost delovanja Sodnega sveta

20. Obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(EVA: 2019-3130-0009); Su 300/2019-1  

21. Obravnava Predloga Zakona o  mladoletnih storilcih kaznivih dejanj 
(ZOMSKD) EVA: 2018-2030-0046 - strokovno usklajevanje; Su 
263/2019  

22. Razno: 

a) Seznanitev s poročilom predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani; 
Su 264/2019

b) Seznanitev z odgovorom predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani;
Su 581/2018-12

c) Seznanitev s Skupnim poročilom o delu državnih tožilstev za leto 2018; Su 



241/2019

d) Seznanitev z dopisoma Ministrstva za pravosodje z dne 12. in 15. april 2019 v 
zvezi s Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZintPK-C); Su 519/2018

e) Seznanitev s poročilom članice mag. Jane Petrič o udeležbi na 4. sestanku 
projekte skupine ENCJ: Independence, Accountability and Quality of the 
Judiciary, 11. - 12. aprila v Litvi; Su 499/2018-59 

f) Seznanitev s poročilom člana Vladimirja Horvata o udeležbi na 4. sestanku 
projektne skupine ENCJ: Image of Justice and Public Confidence,  8. - 9. aprila 
2019 v Rimu; Su 515/2018  

g) Seznanitev s poročilom člana Vladimirja Horvata v zvezi z dopisom Vrhovnega 
sodnega sveta Romunije z dne 4. 4. 2019; Su 232/2019 in seznanitev z 
mnenjem CCJE 25. april 2019 - razmere glede neodvisnosti sodstva v Romuniji; 
Su 285/2019-1 ter seznanitev s poročilom CCPE Bureau z dne 16. 5. 2019;  Su 
285/2019-2

h) Seznanitev s poročilom člana Vladimirja Horvata  v zvezi s poročilom poljskega 
sodniškega društva Themis 5. 4. 2019; Su 7/2019  

i) Seznanitev z obvestili Oddelka za spremljanje sodne prakse Vrhovnega sodišča 
RS (odločbi ESČP); Su 60/2019 red. št. 5 in 6

j) Seznanitev z zapisom sestanka posvetovalno-pogajalske skupine za izboljšanje 
plačnega položaja sodnikov z dne 15. 4. 2019; 
Su 559/2018-48

k) Seznanitev z Zapisnikom sestanka delovnih skupin Službe za upravljanje pro
jektov Vrhovnega sodišča RS z dne 19. 4. 2019; Su 94/2018-18

l) Seznanitev s poročilom Evropske komisije - EU justice Scoreboard 2019 Su 
289/2019-1

m) Seznanitev z vlogo vrhovne sodnice svétnice z dne 13. 5. 2019; Su 304/2019-1

n) Mediji in sodstvo; Su 12/2019 red. št. od 135 do 183

Predsednik Sodnega sveta RS 
     dr. Erik Kerševan 
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