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

81. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 30. 8. 2017, ob 10.00 uri v veliki 
sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Hinko Jenull, mag. Janja Bernard Korpar, Diana Šeruga 
Sagadin, Primož Suknaič, Jože Tratnik, Alenka Mežnar in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: prof. dr. Matjaž Jager. 
 
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 namestnik generalnega državnega tožilca RS, Boris Ostruh. 
 
Na sejo je bil pri točkah 9, 9a in 10 dnevnega reda vabljen minister za pravosodje,  
mag. Goran Klemenčič, ki pa se je opravičil in se seje ni udeležil. 
 
Podpredsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull ugotovi, da je navzočih sedem članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 
Uvodoma je podpredsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull predlagal razširitev 
dnevnega reda z novimi točkami: »Predlog spremembe Navodila za pripravo ocene 
državnotožilske službe«, »Imenovanje vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru«, 
»Imenovanje nadomestne namestnice predsednika Disciplinskega sodišča I. stopnje za 
odločanje v disciplinski zadevi, št. …« in »Razpis enega vrhovnega državnega tožilca na 
Vrhovnem državnem tožilstvu RS – predhodno vprašanje«, s čimer so se strinjali tudi ostali 
člani.  
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 80. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 15. 6. 2017.  
2. Potrditev zapisnika 23. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 

17. 8. 2017 do 18. 8. 2017. 
3. Realizacija 76. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 10. 5. 2017, realizacija  

77. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 23. 5. 2017, realizacija 78. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 30. 5. 2017, realizacija 79. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 7. 6. 2017, realizacija 80. seje 
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Državnotožilskega sveta, ki je potekala 15. 6. 2017, in realizacija 23. korespondenčne 
seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 8. 2017 do 18. 8. 2017 – pregled. 

4. Seznanitev s prenehanjem mandata predsednika Državnotožilskega sveta in odločitev o 
morebitnem razpisu nadomestnih volitev. 

5. Volitve predsednika in podpredsednika Državnotožilskega sveta. 
6. Načrt dela Državnotožilskega sveta do konca mandata. 
6a. Predlog spremembe Navodila za pripravo ocene državnotožilske službe. 
7. Vodenje Strokovne službe Državnotožilskega sveta. 
8. Odločanje o dodelitvi enega državnega tožilca na Specializirano državno tožilstvo RS. 
9. Mnenje k predlogu skupnega finančnega načrta za državna tožilstva. 
9a. Imenovanje vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. 
10. Imenovanje namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Krškem. 
11. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidata k mnenju za eno prosto mesto 

vrhovnega državnega tožilca na VDT RS.  
12. Uvrstitev v plačni razred –1x. 
12a. Imenovanje nadomestnega namestnika predsednika Disciplinskega sodišča I. stopnje za 

odločanje v disciplinski zadevi, št. … 
13. Napredovanja – 3x. 
14. Ocene državnotožilske službe – 3x. 
15. Mnenje DTS k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v 

kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1B). 
16. Razpis enega okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju in 

razpis enega okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju – 
predhodno vprašanje.  

16a. Razpis enega vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS – 
predhodno vprašanje. 

17. Predlog Državnega zbora RS, Odbora za pravosodje, št. … s … 
18. Odredba o prevzemu zadeve (5. odstavek 170. člena ZDT-1) – seznanitev DTS. 
19. Pisanje A.A. 
20. Pisanje B.B. 
21. Razno.  
22. Objava odločitev 81. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
23. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
24. Sprejem besedila povzetka zapisnika 81. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet po krajši razpravi potrdil zapisnik 80. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 15. 6. 2017. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet po krajši razpravi potrdil zapisnik  
23. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 8. 2017 do  
18. 8. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev 76., 77., 
78., 79. in 80. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale 10. 5. 2017, 23. 5. 2017,  
30. 5. 2017, 7. 6. 2017 in 15. 6. 2017 ter z realizacijo 23. korespondenčne seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 8. 2017 do 18.  8. 2017. 
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Pod točko 4 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s prenehanjem mandata 
predsednika1 Državnotožilskega sveta in sprejel odstopno izjavo člana Državnotožilskega 
sveta ter po krajši razpravi odločal o morebitnem razpisu nadomestnih volitev. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda so člani Državnotožilskega sveta izvolili novega predsednika in 
podpredsednika. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o načrtu dela Državnotožilskega 
sveta do konca mandata. 
 
Pod točko 6a dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel spremembo Navodila za pripravo 
ocene državnotožilske službe. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval problematiko kadrovske 
zasedbe v Strokovni službi Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o dodelitvi državnega tožilca na 
Specializirano državno tožilstvo RS. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet po razpravi podal mnenje k predlogu 
skupnega finančnega načrta za državna tožilstva. 
 
Pod točko 9a dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Mariboru. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o imenovanju namestnika vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet po razpravi odločal o oblikovanju 
dokončnega mnenja o kandidatih za razpisano prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na 
Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi državnega tožilca v 
plačni razred. 
 
Pod točko 12a dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o imenovanju nadomestnega 
namestnika predsednika Disciplinskega sodišča prve stopnje za odločanje v posamezni 
disciplinski zadevi. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe in o napredovanju treh državnih tožilcev. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe za tri državne tožilce. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami 
Evropske unije (ZSKZDČEU-1B). 
 
                                                 
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 16 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo v zvezi z razpisoma dveh 
prostih mest okrožnih državnih tožilcev, ki sta bili objavljeni v Ur. l. RS, št. 13/2017 in 
16/2017. 
 
Pod točko 16a dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo v zvezi z razpisom 
prostega mesta vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, ki je bilo 
objavljeno v Ur. l. RS, št. 9/2017. 
 
Pod točko 17 dnevnega reda je Državnotožilski svet po krajši razpravi odločal o predlogu 
Državnega zbora RS, Odbora za pravosodje, št. … s … 
 
Pod točko 18 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z odredbo o prevzemu 
zadeve. 
 
Pod točko 19 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pisanje A.A.  
 
Pod točko 20 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pisanje B.B. 
 
Pod točko 21 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o postopku dodelitve 
državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje RS. 
 
Pod točko 22 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 23 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednjih sej, in sicer 
predvidoma 20. 9. 2017 in 27. 9. 2017. 
 
Pod točko 24 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
81. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri. 


