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

52. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v četrtek, 10. 12. 2015, ob 10.00 uri, v 
veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  

 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Boris Ostruh, Hinko Jenull, Drago Šketa, Jože 
Tratnik, prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Janja Bernard Korpar, Primož Suknaič in dr. Matjaž 
Jager ter vodja Strokovne službe Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega 
sveta) Vojka Vidovič in Alenka Hafner, višja svetovalka v pravosodju III.  
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 
 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 51. seje Državnotožilskega sveta z dne 10. 11. 2015 in zapisnika  

4. izredne seje Državnotožilskega sveta z dne 7. 10. 2015. 
2. Soglasja Državnotožilskega sveta k imenovanju vodij zunanjih oddelkov Okrožnega 

državnega tožilstva v Ljubljani, Okrožnega državnega tožilstva v Celju in Okrožnega 
državnega tožilstva v Murski Soboti (3. odst. 189. člena ZDT-1). 

3. Odločanje o predlogu generalnega državnega tožilca RS, št. … z dne …, za dodelitev 
enega državnega tožilca v Posebni oddelek pri SDT RS in o predlogu generalnega 
državnega tožilca RS, št. … z dne …, za dodelitev enega državnega tožilca na SDT RS. 

4. Ponovno odločanje v zadevah A.A., B.B. in C.C. 
5. Uvrstitev v plačni razred. 
6. Odločanje o (ne)združljivosti funkcije državne tožilke D.D. (47. člen ZDT-1).  
7. Volitve predsednika in podpredsednika Državnotožilskega sveta. 
8. Razno (seznanitev s 4 dokončnimi poročili o strokovnem pregledu dela – bremenitve nad 

120 dni). 
9. Sprejem teksta povzetka zapisnika 52. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 51. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 10. 11. 2015 in zapisnik 4. izredne seje Državnotožilskega 
sveta z dne 7. 10. 2015. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasij k imenovanju 
vodij: 
- Zunanjega oddelka Trbovlje, 
- Zunanjega oddelka Kočevje, 
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- Zunanjega oddelka Domžale, 
- Zunanjega oddelka Velenje in 
- Zunanjega oddelka Ljutomer. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o predlogu generalnega državnega 
tožilca RS glede objave poziva državnim tožilcem k vložitvi prijav za dodelitev enega (1) 
državnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili 
(Posebni oddelek) pri Specializiranem državnem tožilstvu RS za štiri leta in o predlogu 
generalnega državnega tožilca RS glede objave poziva državnim tožilcem k vložitvi prijav za 
dodelitev enega (1) okrožnega državnega tožilca na Specializirano državno tožilstvo RS za 
štiri leta za polni delovni čas. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet ponovno odločal v zadevah A.A., B.B. in 
C.C. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi ene državne tožilke v 
plačni razred. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo glede odločanja o 
(ne)združljivosti dela s tožilsko funkcijo. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet po razpravi glasoval o predsedniku in o 
podpredsedniku Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s štirimi dokončnimi poročili o 
strokovnem pregledu dela – bremenitve nad 120 dni. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 52. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.  
 
 


