
                                        
Številka:  Su 142/2018-1
Datum:   6. 3. 2018   

Članom Sodnega sveta

Vabim Vas na 114. sejo Sodnega sveta, ki bo

v četrtek, 15. 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  prijave  na  javni  poziv  za  dodelitev  enega  okrajnega  ali
okrožnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta  (javni poziv
objavljen v Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 1. 2018).  Razgovor s kandidatkama od
14.10 do 14.40  ure (Su 115/18).

3. Obravnava kandidatur za razpisana 4 prosta mesta višjih sodnikov na
Višjem  sodišču  v  Ljubljani  in  sicer  1  predvidoma  za  civilnopravno
področje  (razpis  objavljen v Ur. l.  RS, št.  45 z dne 25. 8.  2017).  Razgovor s
kandidati od 15.00 do predvidoma 17.15 ure (Su 14/18). 

4. Obravnava kandidatur za eno prosto mesto višjega sodnika na Upravnem
sodišču  Republike  Slovenije,  zunanjem  oddelku  v  Mariboru  (razpis
objavljen v Ur. l. RS, št. 64 z dne 17. 11. 2017)(Su 102/2018). 

5. Odločanje o predlogu za hitrejše napredovanje na položaj svetnika za:
a) okrožno sodnico (Su 112/18);
b) okrožno sodnico(Su 96/2018).

6. Priprava Letnega poročila Sodnega sveta  (Su 117/2018).

7. Obravnava  Predloga  zakona  o  spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o
zaščiti  prič  (ZZPrič-C),  skrajšani  postopek,  EPA  2636  –  VII,   ki  ga  je
Državnemu zboru predložila Vlada (Su 95/18).



8. Sprejem sklepa o objavi javnega poziva – dodelitev enega okrajnega ali 
okrožnega sodnika na delo v strokovno službo Sodnega sveta RS (Su 
86/2018).

9.  Razno:
a)  seznanitev s predlogom ministra za pravosodje št. 700-13/2018 z dne 26. 2.
     2018 za imenovanje podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
     (Su 4/2018);
b)  izvršitev sklepa disciplinskega sodišča prve stopnje v disc. zadevi Ds 3/2017
     (Su 588/17); 
c) obravnava dopisa Vrhovnega sodišča iz Cipra državam članicam ENCJ – poziv za
    predlaganje strokovnjakov (Su 144/18);
d) izplačilo Centra za izobraževanje v pravosodju avtorskega honorarja
     predavateljem in vodjem sodniških šol (Su 37/18);
e) seznanitev z zahvalo ministra za pravosodje z dne 1. 3. 2018 v zvezi z
    izhodiščne teze in  idejni osnutek Zakona o pravosodnem izpitu (Su 680/17);
f) mediji in sodstvo (Su 62/18); 
g) odgovori na dopise strank;
h) dodatno.

            Predsednik  Sodnega sveta

                     dr. Marko Novak, l. r. 


