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

 
51. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 10. 11. 2015, ob 10. uri, v veliki 
sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, na naslovu Trg OF 13, Ljubljana  
 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Alenka Mežnar, Boris Ostruh, Jože Tratnik, Drago Šketa, Primož 
Suknaič, Janja Bernard Korpar, 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. 
 
Na seji je bil prisoten tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Seja se je pričela ob 10.00 uri. 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 50. seje DTS z dne 16. 9. 2015, zapisnika 13. korespondenčne seje DTS 

z dne 22. 9. 2015, zapisnika 14. korespondenčne seje DTS z dne 7. 10. in 8. 10. 2015 ter 
zapisnika 15. korespondenčne seje DTS z dne 14. 10. in 15. 10. 2015. 

2. Oblikovanje mnenja o kandidatu za eno prosto mesto okrožnega državnega tožilca na 
Specializiranem državnem tožilstvu RS, s specifičnimi znanji iz finančnega in civilnega 
prava v Oddelku za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora (Civilno 
finančni oddelek). 

3. Imenovanje namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju (124. člen ZDT-1). 
4. MERILA (razprava). 
5. Predhodno mnenje DTS k predlogu GDT RS o spremembi Odredbe o številu mest državnih 

tožilcev (ODT …) – 141. člen ZDT-1. 
6. Soglasje DTS k imenovanju vodij Zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v 

Kopru (ZO Postojna, ZO Sežana in ZO Piran).  
7. Napredovanja (11x). 
8. Ocene tožilske službe (6x). 
9. Uvrstitve v plačni razred. 
10. Zaprosilo vodje Okrožnega državnega tožilstva v … za mnenje glede datuma izplačila plač 

(interventna zakonodaja). 
11. Zaprosilo vodje Oddelka za … v zvezi s pregledom dela A.A. 
12. Odločanje o (ne)združljivosti funkcije državnega tožilca (47. člen ZDT-1) – vloge B.B., 

C.C. in D.D.  
13. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

(zaprosilo MP RS za morebitne pripombe). 
14. Razno (seznanitev z vlogo E.E. in z vlogo F.F.).  
15. Sprejem teksta povzetka zapisnika 51. seje Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 50. seje DTS z dne 16. 9. 
2015, zapisnik 13. korespondenčne seje DTS z dne 22. 9. 2015, zapisnik 14. korespondenčne 
seje DTS z dne 7. 10. in 8. 10. 2015 ter zapisnik 15. korespondenčne seje DTS z dne 14. 10. in 
15. 10. 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 Specializiranem državnem tožilstvu RS, s specifičnimi znanji iz finančnega 
in civilnega prava v Oddelku za postopke v zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora 
(Civilno finančni oddelek). 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet sklenil, da se odločanje o obrazloženem 
predlogu vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju za imenovanje namestnice vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Kranju odloži do odločitve Upravnega sodišča RS v zadevi 
tožeče stranke G.G. zoper odločbo Državnotožilskega sveta, št. Dts … z dne …, s katero je 
Državnotožilski svet za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kranju imenoval H.H. (tožba 
pod opr. št. …). 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o osnutku čistopisa Meril s 
spremembami. Po opravljeni razpravi je Državnotožilski svet na predlog generalnega državnega 
tožilca RS sprejel prečiščeno besedilo Sprememb Meril za kakovost dela državnih tožilcev za 
oceno državnotožilske službe, in sicer s krajšim 90-dnevnim rokom; sprememba Meril se prične 
uporabljati s 1. 1. 2016. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o podaji predhodnega mnenja po 
141. členu ZDT-1. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasij k imenovanju vodij: 
- Zunanjega oddelka Postojna, 
- Zunanjega oddelka Sežana in 
- Zunanjega oddelka Piran. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju enajstih državnih 
tožilcev. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o sprejemu ocen tožilskih služb za 
šest državnih tožilcev. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi triintridesetih državnih 
tožilcev v plačni razred. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o zaprosilu vodij Okrožnega 
državnega tožilstva v … in Okrožnega državnega tožilstva v … za mnenje glede datuma 
izplačila plač (interventna zakonodaja). 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o zaprosilu vodje Oddelka za … 
v zvezi s pregledom dela A.A. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o (ne)združljivosti funkcije treh 
državnih tožilcev. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet krajšo razpravo glede morebitnih 
pripomb k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju. 
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Pod točko 14 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vlogo E.E. in z vlogo F.F., 
imel krajšo razpravo o …. ter bil seznanjen o konstituiranju Komisije za etiko in integriteto, 
katera je izmed sebe izvolila predsednika Komisije in njegovega namestnika. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 51. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.  
 


