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

 
56. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v sredo, 6. 4. 2016, ob 9.00 uri, v veliki 

sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana  
 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Boris Ostruh, Drago Šketa, Hinko Jenull, Janja Bernard Korpar, 
Primož Suknaič, Jože Tratnik in dr. Matjaž Jager. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Alenka Mežnar in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. 
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI). 
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
 
Seja se je pričela ob 9.00 uri. 
 
 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 55. seje Državnotožilskega sveta z dne 16. 3. 2016. 
2. Ponovno odločanje o 16. členu osnutka predloga novega Poslovnika Državnotožilskega 

sveta. 
3. Razpis za mesto vrhovnega državnega tožilca na VDT RS – odločitev o predhodnem 

vprašanju. 
4. Imenovanje namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kranju. 
5. Odgovor ministra za pravosodje RS – dopolnitev predloga za imenovanje vodje ODT KP. 
6. Dopis MP RS – zaprosilo za pojasnilo (A.A.). 
7. Dopis Komisije za etiko in integriteto – predlog za poziv k prijavam za dodelitev. 
8. Napredovanje. 
9. Oceni državnotožilske službe. 
10. Uvrstitvi v plačni razred. 
11. Izdelava ocene državnotožilske službe za okrajno državno tožilko B.B. 
12. Razno. 
13. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta. 
14. Sprejem teksta povzetka zapisnika 56. seje Državnotožilskega sveta. 
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Pod točko 1 dnevnega reda Državnotožilski svet ni odločal o potrditvi zapisnika 55. seje 
Državnotožilskega sveta z dne 16. 3. 2016. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda je Državnotožilski svet ponovno odločal o 16. členu osnutka 
predloga novega Poslovnika Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o predhodnem vprašanju v zvezi z 
razpisom za mesto vrhovnega državnega tožilca na VDT RS. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o obrazloženem predlogu vodje 
ODT v Kranju za imenovanje namestnice vodje ODT v Kranju. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z odgovorom ministra za 
pravosodje RS, št. … z dne …, glede imenovanja vodje ODT v Kopru. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z zaprosilom Ministrstva za 
pravosodje RS, št. … z dne …, za pojasnilo glede ocene državnotožilske službe za A.A. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s predlogom Komisije za etiko 
in integriteto, št. … z dne …, glede poziva k prijavam za dodelitev državnega tožilca … 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o napredovanju ene državne 
tožilke.  
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocen državnotožilske 
službe za dva državna tožilca. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o uvrstitvi dveh državnih tožilcev 
v plačni razred. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe za B.B. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z vsebino tožbe C.C., s sodbo 
Upravnega sodišča RS, opr. št. … z dne … in z dopisom vodje Okrožnega državnega tožilstva 
v …, št. … z dne … 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer dne 
13. 4. 2016. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel tekst povzetka zapisnika 56. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.15 uri.  

 
 
 


