
 
                    
 

                DRŽAVNOTOŽILSKI SVET 
 

 

Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA 

Tel.: 01 434 19 63 

E-pošta: dts@dt-rs.si 

 

Številka:  Dts 1005/13-60 

Datum:     13. 7. 2015 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

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

 
49. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 13. 7. 2015, ob 11.00 uri, v 
veliki sejni sobi v V. nadstropju Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 
13, Ljubljana  
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Nastja Franko, Jože Tratnik, Primož Suknaič, 
dr. Matjaž Jager in Janja Bernard Korpar ter vodja Strokovne službe Državnotožilskega sveta 
(sekretarka Državnotožilskega sveta) Vojka Vidovič in Alenka Hafner, višja svetovalka v 
pravosodju III.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Boris Ostruh in Drago Šketa.  
 
Na seji je bil prisoten tudi namestnik generalnega državnega tožilca RS, vrhovni državni 
tožilec svétnik, Mirko Vrtačnik. 
 
Seja se je pričela ob 11.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 47. seje DTS z dne 18. 5. 2015 in zapisnika 48. seje DTS z dne 22. 5. 

2015. 
2. Imenovanje vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. 
3. Imenovanje namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru. 
4. Odločanje o dodelitvi A.A. na VDT RS. 
5. Napredovanja. 
6. Uvrstitve. 
7. Seznanitev z dopisom MP RS – ocene državnotožilske službe. 
8. Ocene tožilske službe. 
9. Osnutek sprememb Meril za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske 

službe. 
10. Osnutek Kodeksa državnotožilske etike. 
11. Osnutek sprememb Poslovnika DTS. 
12. Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča RS – B.B. 
13. Zaprosilo vodij Okrožnega državnega tožilstva v … in Okrožnega državnega tožilstva v 

… za mnenje glede datuma izplačila plač (interventna zakonodaja). 
14. Dopis MP RS, CIP – prošnja za predlog predavateljev. 
15. Dopis … – zaprosilo za podatke in dokumentacijo. 
16. Mnenje DTS k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZDT-1C in ZSPPDP. 
17. Razno (seznanitev z vlogami: C.C., D.D., E.E. in F.F. ter seznanitev s tožbo G.G.). 
18. Sprejem teksta povzetka zapisnika 49. seje Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 48. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 22. 5. 2015, na zapisnik 47. seje Državnotožilskega sveta z dne 
18. 5. 2015 pa so bile podane pripombe in ga je potrebno popraviti. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet sklenil, da se odločanje o imenovanju 
vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju preloži na naslednjo sejo. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o obrazloženem predlogu vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Kopru za imenovanje namestnice vodje Okrožnega 
državnega tožilstva v Kopru. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo v zvezi odločanjem o 
dodelitvi A.A. na VDT RS. 
 
Točka 5 dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi dveh državnih tožilcev 
v plačni razred. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z dopisom Ministrstva za 
pravosodje RS, št. … z dne …, glede ocen državnotožilske službe. 
 
Točka 8 dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo v zvezi osnutkom 
Spremembe Meril za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo v zvezi osnutkom Kodeksa 
državnotožilske etike. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o Spremembah in dopolnitvah 
Poslovnika Držvnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sodbo Upravnega sodišča 
RS, št. … z dne … – upravni spor tožeče stranke B.B. zaradi izdelave ocene tožilske službe. 
 
Točka 13 dnevnega reda je bila umaknjena z dnevnega reda. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z dopisom Centra za 
izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju CIP), št. … z dne …, glede predavateljev na 
strokovnem usposabljanju za vodstveno funkcijo. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z dopisom …, št. … z dne …, 
glede zaprosila za podatke in dokumentacijo v zvezi z … 
 
Pod točko 16 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo glede podaje mnenja 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZDT-1C in ZSPPDP. 
 
Pod točko 17 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vlogami C.C., D.D., E.E. in 
F.F. ter z vsebino tožbe G.G. 
 
Pod točko 18 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 49. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.15 uri.  


