
 
                    
 

                DRŽAVNOTOŽILSKI SVET 
 

 

Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA 
Tel.: 01 434 19 35 
E-pošta: dts@dt-rs.si 
 

Številka:  Dts 51/18-4 

Datum:      9. 1. 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

2. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 9. 1. 2018, ob 11.00 uri v veliki 
sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana  

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Robert Renier, Tamara Gregorčič, Milan Birsa, mag. Andrej 
Ferlinc, izr. prof. dr. Katja Filipčič, Lucija Helbl, Ljubica Kosmovski Fojkar, mag. Simona 
Kuzman Razgoršek in Igor Lučovnik.   
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Klemen Jazbinšek, višji svetovalec v pravosodju III.  
 
Na seji je bil prisoten tudi Drago Šketa, generalni državni tožilec RS. 
 
 
Seja se je pričela ob 11.00 uri. 
 
 
Predsednik Državnotožilskega sveta Robert Renier ugotovi, da je navzočih devet članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
Uvodoma je predsednik Državnotožilskega sveta Robert Renier predlagal razširitev dnevnega 
reda z novo točko: »Kadrovska in prostorska problematika Strokovne službe 
Državnotožilskega sveta«, s čimer so se strinjali tudi ostali člani.  
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 19. 12. 2017.  
2. Realizacija 1. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 19. 12. 2017 – pregled. 
2a. Kadrovska in prostorska problematika Strokovne službe Državnotožilskega sveta. 
3. Dodelitev enega okrajnega ali okrožnega državnega tožilca1 na Vrhovno državno tožilstvo 

RS v Strokovno informacijski center – predhodno vprašanje. 
4. Uvrstitve v plačne razrede – 1x. 
5. Zaprosilo Ministrstva za pravosodje RS, št. … z … 
6. Vloga A.A. z … - seznanitev. 
7. Pritožba B.B. zoper sklep Upravnega sodišča RS, opr. št. … s … - seznanitev. 
8. Predlog 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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9. Zahteve po ZDIJZ. 
10. Predlaganje kandidata za člana Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po ZDOdv. 
11. Normativne podlage za delo Državnotožilskega sveta. 
12. Razno.  
13. Objava odločitev 2. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (četrti odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
14. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
15. Sprejem besedila povzetka zapisnika 2. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 1. seje Državnotožilskega 
sveta, ki je potekala 19. 12. 2017. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev 1. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 19. 12. 2017. 
 
Pod točko 2a dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s problematiko položaja 
Državnotožilskega sveta in s stanjem v Strokovni službi Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločil o tem, v katerih primerih bo v 
postopkih dodelitev s kandidati opravil razgovore, ter odločal o dodelitvi državnega tožilca na 
Vrhovno državno tožilstvo RS zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog v Strokovno 
informacijskem centru. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi državnega tožilca v 
plačni razred. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval zaprosilo Ministrstva za 
pravosodje RS, št. … z … 
 
Pod točko 6 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vlogo A.A. z … in z 
odgovorom Državnotožilskega sveta z … 
 
Pod točko 7 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s pritožbo B.B. zoper sklep 
Upravnega sodišča RS, opr. št. … s …, in z odgovorom Državnotožilskega sveta na pritožbo 
z … 
 
Pod točko 8 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). 
 
Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z zahtevo C.C. po ZDIJZ, s 
pozivom Vrhovnega državnega tožilstva RS, št. … z … ter odločil, kako postopati pri 
posredovanju informacij javnega značaja v zvezi z ocenami državnotožilske službe. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji predloga za imenovanje 
državnega tožilca za člana Komisije za presojo ustreznosti kandidatov po 57. členu ZDOdv. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z normativnimi podlagami za 
delo Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 12 dnevnega reda Državnotožilski svet ni imel razprave. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s četrtim 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 6. 2. 2018. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
2. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri. 


