DRŽAVNOTOŽILSKI SVET

Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 434 19 35
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Številka: Dts 174/2018-3
Datum:

6. 11. 2018

DNEVNI RED
19. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 23. 10. 2018, ob 10.00 uri v sejni
sobi Državnotožilskega sveta v stavbi na naslovu Trg OF 13, Ljubljana
1. Potrditev zapisnika 18. seje, ki je potekala 4. 10. 2018.
2. Realizacija 12., 14., 17. in 18. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale 13. 6. 2018,
11. 7. 2018, 24. 9. 2018 in 4. 10. 2018 – pregled.
3. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidatk k mnenju za eno prosto mesto vrhovnega
državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (Uradni list RS, št. 84/2015).
4. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidatk k mnenju za eno prosto mesto vrhovnega
državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (Uradni list RS, št. 6/2018).
5. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka.
6. Ocena državnotožilske službe – 6x.
7. Uvrstitev v plačni razred – 3x.
8. Objava v tožilskih obvestilih.
9. Pooblastilo v zvezi s postopki po ZDIJZ.
10. Soglasje k Politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti
državnih tožilstev.
11. Pojasnilo k mnenju Državnotožilskega sveta k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih
tožilstev za leto 2017 – seznanitev.
12. Tožba A.A. zoper odločbo Vlade RS, št. … s … – seznanitev.
13. Dopis generalnega državnega tožilca RS, št. … z … – seznanitev.
14. Skupni sestanek generalnega državnega tožilca RS, Državnotožilskega sveta, ministra in
vodij državnih tožilstev v zvezi z obravnavanjem dela državnih tožilstev, doseganja ciljev iz
sprejetih letnih programov dela za leto 2018 v prvih osmih mesecih leta 2018 ter sprejem
oziroma uskladitev ukrepov, potrebnih za izvedbo letnih programov dela – seznanitev.
15. Razno.
16. Objava odločitev na spletni strani Državnotožilskega sveta in na intranetni strani Vrhovnega
državnega tožilstva RS.
17. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.

