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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 

 
37. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v dveh delih, in sicer I. del v torek, 27. 5. 
2014, ob 09.00 uri in II. del v sredo, 28. 5. 2014, ob 09.00 uri – obakrat v veliki sejni sobi 
v V. nadstropju Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 13, Ljubljana 
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA na I. in II. delu seje: Alenka Mežnar, Nastja Franko, Boris 
Ostruh, Jože Tratnik, Drago Šketa, Primož Suknaič, dr. Matjaž Jager, Janja Bernard Korpar in 
prof. dr. Katja Šugman Stubbs (na I. del seje pristopi ob 09.30 uri) ter vodja Strokovne službe 
Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega sveta) Vojka Vidovič. 
 
Na I. in II. delu seje je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer, na 
začetku I. dela seje pa tudi mag. Harij Furlan, vodja Specializiranega državnega tožilstva RS. 
 
Tako I. del kot tudi II. del seje sta se pričela ob 09.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 

 
za I. del 37. seje, dne 27. 5. 2014: 
 
1. Potrditev zapisnika 36. seje Državnotožilskega sveta z dne 16. 4. 2014. 
2. Razgovori s kandidati za imenovane in dodeljene državne tožilce na SDT RS ter odločanje 

o imenovanih državnih tožilcih.  
 
za II. del 37. seje, dne 28. 5. 2014: 
 
1. Odločanje o dodelitvah državnih tožilcev na SDT RS. 
2. Imenovanje članov (sodnikov) Disciplinskega sodišča II. stopnje (1. odstavek 88. člena v 

zvezi s 1. odstavkom 89. člena ZDT-1). 
3.  Določitev dveh članov DTS (3. odstavek 160. člena ZDT-1 – neposredni pravosodni 

nadzor). 
4. Ugotovitve notranje revizorke v zvezi z vodjo A.A. 
5. Napredovanje (1x – B.B.). 
6. Uvrstitve v plačni razred (6x). 
7. Ocene tožilskih služb (3x). 
8. Razno. 
9. Sprejem teksta povzetka zapisnika 37. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
 
I. del 37. seje, dne 27. 5. 2014 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 36. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 16. 4. 2014. 
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Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet najprej opravil razgovore s kandidati za 
imenovane in dodeljene državne tožilce na SDT RS. Nato je Državnotožilski svet na podlagi 
razpisnega gradiva, po opravljenih razgovorih, po razpravi in po glasovanju najprej odločal o 
predlogu generalnega državnega tožilca RS o imenovanju dveh okrajnih državnih tožilcev na 
SDT RS, potem pa o predlogu generalnega državnega tožilca RS o imenovanju treh okrožnih 
državnih tožilcev na SDT RS. 
 
 
II. del 37. seje, dne 28. 5. 2014 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet na podlagi razpisnega gradiva, po 
opravljenih razgovorih, po razpravi in po glasovanju odločal o predlogu generalnega 
državnega tožilca RS za dodelitev desetih državnih tožilcev na SDT RS. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet imenoval štiri sodnike Disciplinskega 
sodišča II. stopnje ter izmed njih njihovega predsednika in namestnika. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet na zahtevo vodje Vrhovnega državnega 
tožilstva RS – generalnega državnega tožilca RS določil dva člana Državnotožilskega sveta, 
ki bosta navzoča pri neposrednem pravosodnem nadzoru. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o ugotovitvah notranje 
revizorke v zvezi z vodjo A.A. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju državne tožilke 
B.B. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi šestih državnih tožilk v 
plačni razred. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o sprejemu ocen tožilskih služb za 
tri državne tožilke. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda Državnotožilski svet ni imel razprave. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika I. in II. 
dela 37. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
I. del seje dne 27. 5. 2014 je bil zaključen ob 15.00 uri, II. del seje dne 28. 5. 2014 pa ob 
13.00 uri.  
 
 
 
 
                              Zapisala:         
                       Vojka Vidovič l.r.           Alenka Mežnar l.r. 
                   višja državna tožilka            predsednica Državnotožilskega sveta 
vodja Strokovne službe Državnotožilskega                
                                 sveta                                  
                         
 


