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

 
31. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 10. 12. 2013, ob 10.00 uri, v 

veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  
 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Nastja Franko, Boris Ostruh, Drago Šketa, Jože Tratnik, Alenka 
Mežnar, prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Janja Bernard Korpar, Mirjam Kline in dr. Matjaž 
Jager ter vodja Strokovne službe Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega 
sveta) Vojka Vidovič in Katarina Lotrič, višja svetovalka v pravosodju III. 
 
 
Na seji je bil navzoč tudi namestnik generalnega državnega tožilca RS, Mirko Vrtačnik. 
 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 

 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 30. seje Državnotožilskega sveta z dne 19. 11. 2013.  
2. Ocene tožilskih služb. 
3. Oblikovanje mnenja o kandidatu za eno prosto mesto okrožnega državnega tožilca na   

Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.  
4.  Uvrstitve. 
5. Imenovanje namestnikov vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani in imenovanje 

namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti.  
6. Soglasja Državnotožilskega sveta k imenovanju vodij zunanjih oddelkov (189/3 čl.  

ZDT-1). 
7.   Volitve predsednika in podpredsednika DTS. 
8. Razno.  
9.   Sprejem teksta povzetka zapisnika 30. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 30. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 19. 11. 2013. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljeni razpravi odločal o sprejemu 
ocen tožilskih služb za tri državne tožilce. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenem razgovoru, po razpravi in 
po glasovanju odločal o oblikovanju mnenja o kandidatu za razpisano eno prosto mesto 
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru. 
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Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi treh državnih tožilcev v 
plačni razred. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o obrazloženem predlogu vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani za imenovanje namestnic vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Ljubljani ter o obrazloženem predlogu vodje Okrožnega državnega 
tožilstva v Murski Soboti za imenovanje namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v 
Murski Soboti. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasij k imenovanju 
vodij: 
- Zunanjega oddelka v Velenju; 
- Zunanjega oddelka v Ljutomeru; 
- Zunanjega oddelka v Postojni; 
- Zunanjega oddelka v Sežani; 
- Zunanjega oddelka v Piranu; 
- Zunanjega oddelka v Kočevju; 
- Zunanjega oddelka v Domžalah in 
- Zunanjega oddelka v Trbovljah. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet po razpravi glasoval o predsedniku in o 
podpredsedniku Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo glede pridobivanja 
statističnih podatkov zaradi izdelave ocen tožilskih služb ter razpravo glede Predloga Zaveze 
VDT RS in Vlade RS, št. … z dne ... 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 31. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30 uri. 
 
 
 
                            Zapisala:                       
                   Katarina Lotrič l.r.                                  Nastja Franko l.r. 
         višja svetovalka v pravosodju III                    predsednica Državnotožilskega sveta 
                            
                         
 
 
 
 
 


