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Tel.: 01 434 19 35 
E-pošta: dts@dt-rs.si 
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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 

3. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 6. 2. 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 in mag. Simona 
Kuzman Razgoršek.   
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Igor Lučovnik. 
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, okrajna državna tožilka in Klemen 
Jazbinšek, višji pravosodni svetovalec III (PDI).  
 
Na seji je bil prisoten tudi Drago Šketa, generalni državni tožilec RS. 
 
Na sejo je bil k 3. točki dnevnega reda vabljen tudi minister za pravosodje, mag. Goran 
Klemenčič, ki pa se je opravičil in se seje ni udeležil. 
 
Okrajna državna tožilka Katarina Lotrič ni bila prisotna pri razpravi in pri odločanju pri  
8. točki dnevnega reda.  
 
Predsednik Robert Renier ni bil prisoten pri razpravi in pri odločanju pri 4. točki dnevnega 
reda. V tem delu je sejo vodila podpredsednica Tamara Gregorčič. 
 
 
Seja se je pričela ob 11.00 uri. 
 
 
Predsednik Državnotožilskega sveta Robert Renier ugotovi, da je navzočih osem članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 9. 1. 2018.  
2. Realizacija 1. in 2. seje Državnotožilskega sveta, ki sta potekali 19. 12. 2017 in 9. 1. 2018 

– pregled. 
3. Imenovanje vodje1 Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. 

                                                 
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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4. Dodelitev enega okrajnega državnega tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS v 
Strokovno informacijski center. 

5. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na 
Specializiranem državnem tožilstvu RS (Uradni list RS št. 32/2017) – predhodno 
vprašanje. 

6. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (Uradni list RS št. 52/2017) – predhodno 
vprašanje. 

7. Oblikovanje mnenja o predlogih za imenovanje vrhovnega državnega tožilca na 
Vrhovnem državnem tožilstvu RS (Uradni list RS št. 32/2017) – predhodno vprašanje. 

8. Uvrstitve v plačne razrede – 2x. 
9. Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. … s … - seznanitev. 
10. Razlaga četrtega odstavka 105. člena ZDT-1 (vprašanje načina anonimizacije v povezavi z 

zahtevami po ZDIJZ). 
11. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK-C). 
12. Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 
13. Predlog Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT). 
14. Poročilo o sestanku Upravnega odbora Društva poravnalcev Slovenije v kazenskih 

zadevah – seznanitev. 
15. Normativne podlage za delo Državnotožilskega sveta – Poslovnik Državnotožilskega 

sveta. 
16. Razno.  
17. Objava odločitev 3. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (četrti odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
18. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
19. Sprejem besedila povzetka zapisnika 3. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 2. seje Državnotožilskega 
sveta, ki je potekala 9. 1. 2018. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev 1. in  
2. seje Državnotožilskega sveta, ki sta potekali 19. 12. 2017 in 9. 1. 2018. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o imenovanju vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Ljubljani. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o dodelitvi okrajnega državnega 
tožilca na Vrhovno državno tožilstvo RS, za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog v 
Strokovno informacijskem centru. 
 
Pod točkama 5 in 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o načinu izvedbe 
postopka oblikovanja mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na 
Specializiranem državnem tožilstvu RS (Uradni list RS št. 32/2017) in postopka oblikovanja 
mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Mariboru (Uradni list RS št. 52/2017). 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o načinu izvedbe postopka 
oblikovanja mnenja o predlogih za imenovanje vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem 
državnem tožilstvu RS (Uradni list RS št. 32/2017). 
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Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi dveh državnih tožilcev 
v plačna razreda. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepom Vrhovnega sodišča 
RS, opr. št. … s … 
 
Točka 10 je bila umaknjena z dnevnega reda. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C). 
 
Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s predlogom Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 
 
Pod točko 13 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s predlogom Zakona o sodnih 
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT). 
 
Pod točko 14 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s poročilom o sestanku 
Upravnega odbora Društva poravnalcev Slovenije v kazenskih zadevah, št. … z … 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet imenoval delovno skupino za pripravo 
osnutka novega poslovnika Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 16 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo, pri čemer ni sprejel 
nobene odločitve. 
 
Pod točko 17 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 18 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer 
predvidoma 27. 2. 2018. 
 
Pod točko 19 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
3. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 


