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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 
39. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 21. 10. 2014, ob 10.00 uri, v 

veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Nastja Franko, Boris Ostruh, Drago Šketa, 
Primož Suknaič, dr. Matjaž Jager, Janja Bernard Korpar in prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter 
vodja Strokovne službe Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega sveta) Vojka 
Vidovič in Alenka Hafner, višja svetovalka v pravosodju III. 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: član Jože Tratnik. 
 
Na seji je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 38. seje Državnotožilskega sveta z dne 2. 9. 2014 in zapisnika  

11. korespondenčne seje z dne 15. 9. 2014 in 16. 9. 2014. 
2. Določitev postopka in kriterijev odločanja ter tehnična izvedba v zvezi z razpisom 30-ih 

okrajnih državnih tožilcev. 
3. Ponovna izdelava ocene tožilske službe za A.A. (nadaljevanje). 
4. Napredovanja (4x). 
5. Ocena tožilske službe. 
6. Uvrstitve v plačni razred (16x). 
7. Ocene tožilske službe za višje in vrhovne državne tožilce. 
8. Dopis MP RS v zvezi z imenovanjem B.B. za vrhovno državno tožilko. 
9. Razno. 
10. Sprejem teksta povzetka zapisnika 39. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 38. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 2. 9. 2014 in zapisnik 11. korespondenčne seje z dne  
15. 9. 2014 in 16. 9. 2014. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet daljšo razpravo o določitvi postopka 
in kriterijev odločanja ter tehnični izvedbi v zvezi z razpisom tridesetih prostih mest okrajnih 
državnih tožilcev (razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54, dne 18. 7. 2014). 
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Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet ponovno odločal o sprejemu ocene 
tožilske službe za državno tožilko A.A. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju štirih državnih 
tožilcev. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o sprejemu ocene tožilske službe 
za eno državno tožilko. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi šestnajstih državnih 
tožilcev v plačni razred. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet poleg problematike ocen tožilskih 
služb za višje in vrhovne državne tožilce krajšo razpravo tudi o ocenah tožilskih služb za 
svétnike. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vsebino dopisa MP RS, št. … 
z dne … v zvezi z imenovanjem B.B. za vrhovno državno tožilko. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vsebino dopisa MP RS, št. … 
z dne …, v zadevi C.C. ter imel krajšo razpravo o možnostih izjemnega napredovanja v višji 
državnotožilski naziv. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 39. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.45 uri.  
 
 
 
 
                             Zapisala:         
                      Vojka Vidovič l.r.           Alenka Mežnar l.r. 
vodja Strokovne službe Državnotožilskega            predsednica Državnotožilskega sveta  
                                sveta 
                            
                         
 


