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

 
47. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 18. 5. 2015, ob 9.30 uri, v 
veliki sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Nastja Franko, Boris Ostruh, Jože Tratnik, 
Drago Šketa, dr. Matjaž Jager, prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Primož Suknaič  in Janja Bernard 
Korpar ter vodja Strokovne službe Državnotožilskega sveta (sekretarka Državnotožilskega 
sveta) Vojka Vidovič in Alenka Hafner, višja svetovalka v pravosodju III.  
 
Na seji je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Seja se je pričela ob 9.30 uri. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 46. seje Državnotožilskega sveta z dne 22. 4. 2015 in zapisnika  
3. izredne seje Državnotožilskega sveta z dne 7. 5. 2015. 

2. Oblikovanje mnenja o kandidatih za eno prosto mesto okrožnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.  

3. Oblikovanje dokončnega mnenja o kandidatih za devet od devetih razpisanih prostih mest 
okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani (pripombe A.A. 
na vsa mnenja). 

4. Dopolnitev obrazložitve že oblikovanega dokončnega mnenja o kandidatih za štiri prosta 
mesta okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (Zahteva 
ministra po določbah 33. člena ZDT-1). 

5. Dopolnitev obrazložitve že oblikovanega dokončnega mnenja o kandidatih za dve prosti 
mesti okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti 
(Zahteva ministra po določbah 33. člena ZDT-1). 

6. Dopolnitev obrazložitve že oblikovanega dokončnega mnenja o kandidatih za dve prosti 
mesti od razpisanih štirih mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Novem mestu (Zahteva ministra po določbah 33. člena ZDT-1). 

7. Dopolnitev obrazložitve že oblikovanih šestih dokončnih mnenj o kandidatih za šest prostih 
mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju (Zahteva 
ministra po določbah 33. člena ZDT-1). 

8. Seznanitev s pisanjem B.B. glede izbirnega postopka za zasedbo devetih mest okrajnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.  

9. Napredovanja (3x). 
10. Odgovor generalnega državnega tožilca RS na Poročilo predsednice Državnotožilskega 

sveta (127. člen ZDT-1). 
11. Predhodno mnenje Državnotožilskega sveta k predlogu generalnega državnega tožilca RS o 

spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev. 
12. Sprejem teksta povzetka zapisnika 47. seje Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnika 46. seje Državnotožilskega 
sveta z dne 22. 4. 2015 in 3. izredne seje Državnotožilskega sveta z dne 7. 5. 2015. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenih razgovorih, po razpravi in po 
glasovanju odločal o oblikovanju mnenja o kandidatu za razpisano eno prosto mesto okrožnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.  
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet po proučitvi pripomb in mnenj ter po 
razpravi odločal o oblikovanju dokončnega mnenja o kandidatih za razpisanih devet prostih 
mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 
 
Pod točkami 4, 5, 6 in 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o dopolnitvi 
obrazložitev že oblikovanih dokončnih mnenj (po zahtevah ministra za pravosodje skladno z 
določbami 33. člena ZDT-1). 
 
Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s pisanjem B.B. glede izbirnega 
postopka za zasedbo devetih mest okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju treh državnih 
tožilcev. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s 5. odstavkom 127. člena ZDT-1, 
pričel obravnavati poročilo predsednice Državnotožilskega sveta in odgovor generalnega 
državnega tožilca RS. Po daljši razpravi je bil k tej točki dnevnega reda povabljen tudi generalni 
državni tožilec RS, ki je še ustno pojasnil že dani pisni odgovor ter Državnotožilskemu svetu 
odgovoril na ustno zastavljena vprašanja. Po opravljenem razgovoru z generalnim državnim 
tožilcem RS, ko je le-ta sejo zapustil, so člani Državnotožilskega sveta nadaljevali z razpravo. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet podal predhodno mnenje po 1. odstavku 
141. člena ZDT-1. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 47. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.  
 
 


