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

75. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v petek, 21. 4. 2017, 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, Primož Suknaič, mag. 
Janja Bernard Korpar, Jože Tratnik, Alenka Mežnar in prof. dr. Matjaž Jager.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: prof. dr. Katja Šugman Stubbs. 
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Klemen Jazbinšek, višji svetovalec v pravosodju III.  
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
 
Seja se je pričela ob 9.00 uri. 
 
 
Uvodoma je predsednik Državnotožilskega sveta Boris Ostruh predlagal razširitev dnevnega 
reda z novo točko: »Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih 
za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev (5. odstavek 57. člena ZDT-1)«, s 
čimer so se strinjali tudi ostali člani.  
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 74. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 4. 2017.  
2. Realizacija 74. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 4. 2017 – pregled.  
3. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje za prosto mesto okrajnega državnega 

tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (Ur. l. RS št. 79/2016 z  
9. 12. 2016).  

4. Odločanje o dodelitvi državnega tožilca v Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb 
s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS.  

5. Ocena državnotožilske službe – 1x. 
6. Napredovanja – 5x. 
7. Odredba o prevzemu zadeve (5. odstavek 170. člena ZDT-1). 
8. Izjava o odstopu z mesta člana Državnotožilskega sveta. 
8a. Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, 

primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev (5. odstavek 57. člena ZDT-1). 
9. Mnenje DTS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika 

(KZ-1E).  
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10. Mnenje DTS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem 
postopku (ZKP-N).  

11. Mnenje DTS k Predlogu Zakona o probaciji (ZPro). 
12. Razno.  
13. Objava odločitev 75. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
14. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
15. Sprejem besedila povzetka zapisnika 75. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 74. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 4. 2017. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev 74. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 4. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenih razgovorih in po razpravi 
odločal o oblikovanju mnenja o kandidatih za razpisano prosto mesto okrajnega državnega 
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o dodelitvi državnega tožilca1 v 
Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem 
državnem tožilstvu RS. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe za enega državnega tožilca. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe in o napredovanju petih državnih tožilcev. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z odredbo o prevzemu zadeve, 
št. … z …, in imel o tem krajšo razpravo.  
 
Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z izjavo o odstopu … z mesta 
člana Državnotožilskega sveta s … in imel o tem krajšo razpravo. 
 
Pod točko 8a dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o soglasju k Pravilniku o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta 
državnih tožilcev. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E) in imel o tem krajšo razpravo. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) in imel o tem krajšo 
razpravo. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Predlogom Zakona o 
probaciji (ZPro) in imel o tem krajšo razpravo. 
                                                 
1
 V povzetku zapisnika uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, se 

uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s pisanjem državnega tožilca 
s … in imel o tem krajšo razpravo. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s 4. odstavkom 18. člena 
Poslovnika Državnotožilskega sveta, odločal o objavi odločitev na intranetni strani 
Vrhovnega državnega tožilstva RS. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer 
predvidoma 10. 5. 2017. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
75. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri. 


