
                                        
Številka:  Su 105/18-1
Datum:   19. 2.  2018   

Članom Sodnega sveta

Vabim Vas na 113. sejo Sodnega sveta, ki bo

v četrtek, 1. marca  2018, ob 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.

2.Obravnava  kandidature  za  mesto  podpredsednika  Okrajnega   sodišča  v 
Ljubljani  (javni  poziv  objavljen  v Ur.  l.  RS,  št.  58  z  dne 20.  10.  2017).  Razgovor  s 
kandidatko ob 14.10 uri (Su 744/17). 

3.Obravnava prijave na javni poziv za dodelitev enega sodnika, ki ima najmanj 
naziv okrožni sodnik, za opravljanje dela generalnega sekretarja Sodnega sveta 
(javni poziv objavljen v Ur. l. RS, št. 3 z dne 12. 1. 2018). Razgovor s kandidatko ob 14.30 
uri (Su 813/17).

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). Razgovor s kandidati od 15.00 do predvidoma 17.45 ure (Su  
14/18).

5.Imenovanje predsednika Okrajnega sodišča v Šmarju pri  Jelšah  (javni  poziv 
objavljen v Ur. l. RS, št. 58 z dne 20. 10. 2017) (Su 745/17).

6.Imenovanje predsednika Okrajnega sodišča v Tolminu (javni poziv objavljen v Ur. 
l. RS, št. 58 z dne 20. 10. 2017) (Su 746/17).

7.Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v višji sodniški naziv na istem 
sodniškem mestu za:
a) okrožno sodnico svetnico Su 90/18);
b) okrožno sodnico svetnico (Su 43/18).



8.Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj svetnika okrožnega 
sodišča za: 
a) okrožno sodnico (Su 53/18);
b) okrožnega sodnika (Su 63/18);
c) okrožno sodnico (Su 99/18).

9.Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj  okrajne sodnice 
svetnice za:
a) okrajno sodnico (Su 54/18);
b) okrajno sodnico (Su 40/18);
c) okrajno sodnico (Su 65/18).

10.Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje v plačnem razredu za okrajno 
sodnico (Su 85/18).

11.Obravnava predloga SuZ 20/2018 za ponovno dodelitev okrajne sodnice na 
delo na Vrhovno sodišče RS v Službo za upravljanje projektov (Su 103/18).

12.Obravnava  dopisa  Okrožnega  sodišča  v  Kranju  Su  57/2018  v  zvezi  z 
ureditvijo službenega razmerja sodnika (Su 35/18).

13.Sprejem sklepa o objavi javnega poziva za mesto predsednika Okrožnega 
sodišča v Novem mestu  (Su 154/17, Su 528/17).

14.Imenovanje Volilne komisije Sodnega sveta (Su 13/18).

15.Predlog sodnika za vložitev pobude za uvedbo disciplinskega postopka (Su Dz 
2/18).

16.Obravnava Predloga za  sprejem avtentične razlage  drugega odstavka 72. 
člena Zakona o denacionalizaciji (ORZDen72), EPA 2598 - VII, (Su 95/18).

17. Razno:
a) seznanitev s sklepom disciplinskega sodišča prve stopnje v disc. zadevi Ds 3/2017 (Su 
588/17); 
b) seznanitev z mnenjem Vrhovnega sodišča RS št.  Su 2074/2017 o idejnem osnutku 
Zakona o pravosodnem izpitu (Su 680/17);
c) seznanitev z zapisnikom delovnih skupin za IS za upravljanje sodnih zadev z dne 26. 1. 
2018 (Su  94/18);
d) seznanitev z obvestilom CIP - spletna raziskava EU na področju izobraževanj na temo 
prava EU (Su 37/18);
e) seznanitev s poročilom sestanka Izvršnega odbora ENCJ v Bruslju dne 5. 2. 2018 in s 
Pravili za povračilo stroškov za udeležbo na sestankih ENCJ v letu 2018 (Su 664/17);
f) generalna skupščina ENCJ v Lizboni  od 30. 5.  do 1.  6.  2018 -  dodatni  predlog za 
udeležbo (Su 82/18);
g) 3.  sestanek  projektne  skupine  ENCJ  „Independence,  Accountability  and  Quality  of 
Justice“ v Rimu 19. in 20. 4. 2018 - dogovor o udeležbi (Su 242/17);
h) seznanitev z zahvalnim pismom predsednika Nacionalnega pravosodnega sveta Poljske 
(Su 105/17);



i) mediji in sodstvo (Su 62/18);
j) odgovori na dopise strank;
k) dodatno.

            Podpredsednica  Sodnega sveta

                         mag. Jana Petrič
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