
                                        
Številka:  Su 57/2018-1
Datum:   22. 1. 2018   

Članom Sodnega sveta

Vabim Vas na 112. sejo Sodnega sveta, ki bo

v četrtek, 1. februarja 2018, ob 14. uri

v sejni sobi Sodnega sveta, soba 222, v drugem nadstropju
na Trgu OF 13 v Ljubljani

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o izvrševanju sklepov.

2. Obravnava  kandidature  za  mesto  predsednika  Okrožnega   sodišča  v 
Novem mestu  (javni  poziv objavljen v Ur.  l.  RS, št. 58 z dne 20. 10. 2017). 
Razgovor s kandidatko ob 14.10 uri (Su 528/17). 

3. Obravnava kandidature za mesto podpredsednika Okrožnega  sodišča v 
Kopru  (javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 68 z dne 1. 12. 2017).  Razgovor s  
kandidatko ob 14.30 uri (Su 5/18). 

4. Obravnava kandidatur za razpisana 4 prosta mesta višjih sodnikov na 
Višjem  sodišču  v  Ljubljani  in  sicer  1  predvidoma  za  prekrškovno 
področje, 1 za civilnopravno področje in 2 za kazenskopravno področje 
(razpis objavljen v Ur. l. RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017) (Su 14/18).

5. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj svetnice za: 
a) okrožno sodnico (Su 11/18);
b) okrajno sodnico (Su 17/18). 

6. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v plačnem razredu za:
a) okrajno sodnico (Su 731/17);
b) okrajno sodnico (Su 733/17).

7. Odločanje  o  pritožbi  okrajne  sodnice  zoper  odločbo  predsednika 
Okrožnega sodišča v Celju št. 69811 z dne 28. 12. 2017 (Su 48/18).

8. Razprava  o  poročilu  Politike  zaznavanja  in  obvladovanja  korupcijskih 
tveganj in izpostavljenosti sodišč z dne 14. 11. 2017 (Su 21/18).



9. Obravnava  Predloga  zakona  o  sodnih  izvedencih,  sodnih  cenilcih  in 
sodnih tolmačih (ZSICT), prva obravnava, EPA 2530 - VII (Su 24/2018).

10.Obravnava  Predloga  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o 
integriteti  in preprečevanju korupcije (ZintPK-C), prva obravnava, EPA 
2551-VII(Su 52/2018).

11. Razno:
a) obravnava dopisa Ministrstva za pravosodje št. 091-51/2017/2 z dne 8. 1. 2018
   v zvezi s transparentnostjo disciplinskih postopkov pred Sodnim svetom (Su
    22/2018); 
b) obravnava dopisa Ministrstva za pravosodje št. 6040-11/2018/4 z dne 18. 1.
    2018 v zvezi z državno komisijo za pravniški državni izpit (Su 37/2018);
c) odgovori na dopise strank;
d) dodatno.

             Predsednik  Sodnega sveta

                     dr. Marko Novak
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