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

44. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v dveh delih, in sicer v torek, 3. 3. 2015 s 
pričetkom ob 8.15 uri ter v četrtek, 5. 3. 2015 s pričetkom ob 8.30 uri; obakrat v veliki 
sejni sobi v V. nadstropju Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 13, 
Ljubljana 
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Boris Ostruh, Jože Tratnik, Drago Šketa, Primož 
Suknaič, dr. Matjaž Jager in prof. dr. Katja Šugman Stubbs ter vodja Strokovne službe 
Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega sveta) Vojka Vidovič in Alenka Hafner, 
višja svetovalka v pravosodju III.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Nastja Franko in Janja Bernard Korpar.  
 
Na I. in II. delu seje je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
I. del seje se je pričel ob 8.15 uri, II. del seje pa ob 8.30 uri. 
 
 
Dnevni red (skupen za I. del in II. del seje): 
 
1. Oblikovanje mnenja o kandidatih za tri prosta mesta okrajnega državnega tožilca na 

Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. 
2. Oblikovanje mnenja o kandidatih za devet prostih mest okrajnega državnega tožilca na 

Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 
3. Ocena tožilske službe. 
4. Razno. 
5. Sprejem teksta povzetka zapisnika 44. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenih razgovorih, po razpravi in po 
glasovanju odločal o oblikovanju treh mnenj o kandidatih za razpisana tri prosta mesta 
okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenih razgovorih, po razpravi in po 
glasovanju odločal o oblikovanju devetih mnenj o kandidatih za razpisanih devet prostih mest 
okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o sprejemu ocene tožilske službe za 
enega državnega tožilca. 
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Pod točko 4 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s predlogom … z dne … o zadevi 
A.A. ter se z odločbo Vlade RS, št. … z dne …, o zadevi B.B. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 44. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
I. del seje dne 3. 3. 2015 je bil zaključen ob 14.15 uri, II. del seje dne 5. 3. 2015 pa je bil 
zaključen ob 15.15 uri.  
 
 
 
 
 


