
 
 

 
 
 
 
Številka: Dts 161/2020-10 
Datum: 31. 8. 2020 
 
 

DNEVNI RED 
 

57. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 13. 7. 2020, ob 10.00 uri v 
veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 

 
1. Potrditev zapisnika 56. seje, ki je potekala 29. 6. 2020, in potrditev zapisnika 12. dopisne 

seje, ki je potekala 2. 7. 2020.  
2. Realizacija 12., 55. in 56. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale 13. 6. 2018,  

15. 6. 2020 in 29. 6. 2020, ter realizacija 12. dopisne seje Državnotožilskega sveta, ki je 
potekala 2. 7. 2020 – pregled. 

3. Pripombe kandidata zoper mnenje Državnotožilskega sveta št. ... s ... 
4. Pripombe kandidatke zoper mnenje Državnotožilskega sveta št. ... s ... 
5. Ocena državnotožilske službe in napredovanje – 10x. 
6. Uvrstitev v plačni razred – 2x. 
6a. Dopis predsednika Vlade RS št. ... s ... 
7. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje okrajnega državnega tožilca na 

Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti (Uradni list RS št. 73/2019 s 6. 12. 2019) 
– predhodno vprašanje. 

8. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (Uradni list RS št. 3/2020 s 17. 1. 2020)  
– predhodno vprašanje. 

9. Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši 
za otroke (EVA 2020-2030-0021) – seznanitev. 

10. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (EVA:  
2020-2030-0005) – seznanitev. 

10a. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (EVA 2019-2030-0030) 
– seznanitev. 

11. Pripombe kandidatk zoper mnenje Državnotožilskega sveta št. ... z ... 
12. Pripombe kandidatk zoper mnenje Državnotožilskega sveta št. ... z ... 
13. Pripombe kandidatk zoper mnenje Državnotožilskega sveta št. ... z ... 
14. Razno.  
15. Objava odločitev na spletni strani Državnotožilskega sveta in na intranetni strani 

Vrhovnega državnega tožilstva RS. 
16. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta. 
 
 


