
                                        
Številka:  Su  28/2018-1
Datum:  15. 1. 2018   

Članom Sodnega sveta

Vabim Vas na 111. sejo Sodnega sveta, ki bo

v   četrtek, 25. januarja  2018, o  b 14.00 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 prejšnje seje.  

2. Obravnava  kandidature  za  mesto  podpredsednika  Vrhovnega  sodišča 
Republike Slovenije (javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 68 z dne 1. 12. 2017). 
Razgovor s kandidatom ob 14.10 uri (Su 4/18). 

3. Obravnava kandidature za mesto predsednika Okrajnega sodišča v Celju 
(javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 58 z dne 20. 10. 2017). Razgovor s kandidatko 
ob 15.10 uri (Su 756/17). 

4. Obravnava  kandidatur  za  mesto  predsednika  Okrajnega  sodišča  v 
Velenju (javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 56 z dne 13. 10. 2017). Razgovor s  
kandidatkama ob 15.30 in 15.50 uri (Su 708/17).

5. Obravnava kandidature za mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski 
Bistrici  (javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 35 z dne 7. 7. 2017).  Razgovor s 
kandidatom ob 16.10 uri (Su 593/17).

6. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv na 
istem sodniškem mestu (Su 575/17).

7. Odločanje o pritožbi okrožne sodnice zoper odločbo Sodnega sveta Su 
648/2017-6 z dne 9. 11. 2017 ( Su 648/17).

8.  Odločanje v ponovljenem postopku (po sodbi Upravnega sodišča RS, I 
             U 1478/2016-19 z dne 30. 8. 2017) o  potrditvi negativne ocene 
             sodniške službe Su Z 141/2014 z dne 12. 3. 2015 za okrajnega sodnika 
            (Su 692)/17; 



             in
             Seznanitev s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, I Pd 
             323/2015 z dne 8. 1. 2018 (Su 30/18).

9. Sprejem sklepa o prenehanju funkcije predsednici Okrajnega sodišča v 
Piranu iz razloga po 2. točki 63. člena ZS (Su 27/18).

10.Sprejem  sklepa  o  prenehanju  sodniške službe  oz.  funkcije okrajnega 
sodnika (Su 793/17).

11.Sprejem sklepa o objavi javnega poziva za vodstvena mesta (Su 154/17):
- predsednik Okrožnega sodišča v Kranju;
- predsednik Okrajnega sodišča v Radovljici;
- predsednik Okrajnega sodišča v Piranu;
- predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

12.Obravnava  Predloga  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o 
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1G), EPA 2503-VII (Su 817/17).

13.Obravnava zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v 
kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1B), 
EPA 2505-VII (Su 818/17).

14.Obravnava izhodiščnih tez in idejnega osnutka Zakona o pravosodnem 
izpitu (Su 680/17).

15.Informacija o izteku:
a)  6-letnega mandata nekaterim članom Sodnega sveta ter začetek aktivnosti za 
     razpis volitev (Su 33/18);
b)  4-letnega mandata članom personalnih svetov na večini sodišč (Su 34/18);
c)  4-letnega mandata članom Volilne komisije Sodnega sveta (Su 13/18).

16.  Razno:
a) obravnava dopisa Okrožnega sodišča v Mariboru, Su KS 10/2018 z dne 12. 1. 
2018 (Su 23/18);
b) seznanitev z vloženo revizijo proti sodbi Upravnega sodišča RS, I U 1640/2016 z 
dne 5. 9. 2017 (Su 659/17);
c) obravnava predloga Okrožnega sodišča na Ptuju z dne 17. 11. 2017
 (Su 821/17);
d) obravnava predloga Vrhovnega sodišča z dne 3. 1. 2018 za dopolnitev Meril za 
kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe (Su 1/18);
e) seznanitev z načelnim mnenjem KEI v zadevi Ek 17/2018-8 (Su 588/17);
f) seznanitev z Letnim načrtom Ministrstva za pravosodje o nadzorih sodišč 2018 
(Su 814/17);
g) seznanitev z zapisnikom 4. sestanka DS za projekt IKS-sodnik in zapisnikom 5. 
sestanka DS za projekt IKS-kakovost sodstva (Su 256/17);
h) seznanitev z zapisnikom skupnega sestanka DS za informacijske sisteme, za 
projekte PSP, i-ZK,... z dne 22. 12. 2017 (Su 98/17);
i) seznanitev z okrožnico Ministrstva za pravosodje št. 700-1/2018/3 (Su 20/18);
j) vprašalnik „Questionnaire on Quality of Justice 2017/2018“ projektne skupine 



ENCJ Independence &Accountability and Quality of Justice - določitev skupine za 
pripravo odgovorov (Su 242/17);
k) sestanek Izvršnega odbora ENCJ „meeting Executive Board“ v Bruslju dne 5. 2. 
2018 - dogovor o udeležbi (Su 664/17);
l)  sestanek delovne skupine Svetovalnega telesa Sveta Evrope CCJE od 21. do 23. 
3. 2018 v Strasbourgu - dogovor o udeležbi (Su 32/18);
m) odgovori na dopise strank;
n) dodatno. 

             Predsednik  Sodnega sveta

                   dr. Marko Novak, l. r.


