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

 
60. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 22. 6. 2016, ob 9.00 uri v veliki 

sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 
 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Boris Ostruh, Drago Šketa, Hinko Jenull, Janja Bernard Korpar, 
Primož Suknaič, Jože Tratnik in dr. Matjaž Jager.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Mežnar in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. 
 
NAVZOČI IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Alenka Hafner, višja svetovalka v pravosodju III.  
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Članica Janja Bernard Korpar je na sejo pristopila ob 11.05 uri, to je po zaključeni 2. točki 
dnevnega reda. Član Drago Šketa pa se je pri 4. točki dnevnega reda izločil iz razprave in od 
odločanja glede njegovega napredovanja ter v tem delu na seji ni bil navzoč. 
 
 
Seja se je pričela ob 9.00 uri. 
 

 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 59. seje Državnotožilskega sveta z dne 18. 5. 2016. 
2. Oblikovanje dveh mnenj o kandidatih za dve prosti mesti okrožnega državnega tožilca na 

Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.  
3. Ocene državnotožilske službe.  
4. Napredovanja.  
5. Imenovanje sodnikov za člane Disciplinskega sodišča druge stopnje za državne tožilce  

(1. alineja 1. odstavka 88. člena ZDT-1). 
6. Zaprosilo vodje Okrožnega državnega tožilstva … 
7. Dopis GDT RS – zadeva A.A.  
8. Seznanitev s tožbo B.B. 
9. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidatk k mnenju za eno prosto mesto 

vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 
10. Problematika dela v Strokovni službi Državnotožilskega sveta. 
11. Razno.  
12. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
13. Sprejem teksta povzetka zapisnika 60. seje Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 59. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 18. 5. 2016.  
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenih razgovorih in po razpravi 
odločal o oblikovanju mnenja o kandidatih za razpisani dve prosti mesti okrožnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocen državnotožilske 
službe za šest državnih tožilcev. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju enajstih državnih 
tožilcev.  
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet skladno s 1. alinejo 1. odstavka 88. člena 
ZDT-1 imenoval sodnike za člane Disciplinskega sodišča druge stopnje. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o zaprosilu vodje Okrožnega 
državnega tožilstva … 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o zadevi A.A. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s tožbo B.B. in odgovorom na 
tožbo Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval obrazložene pripombe 
kandidatk k mnenju za eno prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem 
državnem tožilstvu RS. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval problematiko dela v 
Strokovni službi Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet skladno s 4. točko 18. člena Poslovnika 
Državnotožilskega sveta odločal o objavi sklepov na intranetni strani Vrhovnega državnega 
tožilstva RS. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda so se člani Državnotožilskega sveta dogovorili glede datuma 
naslednje redne seje, in sicer naj bi seja predvidoma potekala v drugi polovici avgusta. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 60. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.15 uri.  
 
 

 


