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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 
40. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 3. 12. 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, Jože Tratnik, 
Drago Šketa, Primož Suknaič, Janja Bernard Korpar, dr. Matjaž Jager 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.  
 
Na seji je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Napredovanje. 
2. Ocena tožilske službe (2x). 
3. Razprava o (tehnični) izvedbi postopka v zvezi z razpisom 30 okrajnih državnih tožilcev. 
4. Problematika datuma napredovanja pri izdelavi ocene tožilske službe v primeru hitrejšega 

napredovanja na položaj svétnika (sodba …); (posledično: morebitna sprememba sklepa 
39. seje Državnotožilskega sveta v zvezi z izdelavo ocene tožilske službe za A.A. in 
B.B.). 

5. Potrditev zapisnika 39. seje Državnotožilskega sveta z dne 21. 10. 2014. 
6. Osnutek Kodeksa etike državnih tožilcev RS plus dodatno gradivo: Predlog ZDT-1B. 
7. Razprava v zvezi s problematiko glede predavanj državnih tožilcev  

(soglasje-(ne)združljivost, plačilo predavanja, predavanje v službenem času, dopust). 
8. Soglasja Državnotožilskega sveta k imenovanju vodij zunanjih oddelkov (189/3 čl.  

ZDT-1). 
9. Razno. 
10. Sprejem teksta povzetka zapisnika 40. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet preložil odločanje o napredovanju državne 
tožilke. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o sprejemu ocene tožilske službe 
za dva državna tožilca. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o (tehnični) izvedbi postopka v 
zvezi z razpisom 30 okrajnih državnih tožilcev. 
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Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o datumu napredovanja pri 
izdelavi ocene tožilske službe v primeru hitrejšega napredovanja na položaj svétnika  
(sodba …). 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 39. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 21. 10. 2014. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o Predlogu ZDT-1B, 
obravnavo osnutka Kodeksa etike državnih tožilcev RS pa je umaknil z dnevnega reda. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda Državnotožilski svet ni imel razprave, saj se bo navedena 
problematika uredila s Kodeksom etike državnih tožilcev RS. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasij k imenovanju 
vodij: 
- Zunanjega oddelka Postojna; 
- Zunanjega oddelka Sežana; 
- Zunanjega oddelka Piran; 
- Zunanjega oddelka Velenje; 
- Zunanjega oddelka Ljutomer; 
- Zunanjega oddelka Kočevje; 
- Zunanjega oddelka Domžale in 
- Zunanjega oddelka Trbovlje. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z ugotovitvami Strokovne 
službe Državnotožilskega sveta glede neažurnosti okrajne državne tožilke C.C., s sodbo 
Upravnega sodišča RS – upravni spor tožeče stranke D.D., z odločbo Vlade RS, št. …  
z dne …, ter imel krajšo razpravo o varovanju osebnih podatkov. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 40. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.40 uri.  
 
 
 


