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

72. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 7. 3. 2017, ob 9.30 uri v veliki sejni 
sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 

 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Boris Ostruh, Drago Šketa, Primož Suknaič, mag. Janja Bernard 
Korpar, Jože Tratnik, Alenka Mežnar in prof. dr. Matjaž Jager.  
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Hinko Jenull in prof. dr. Katja Šugman Stubbs. 
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III (PDI) 
in Klemen Jazbinšek, višji svetovalec v pravosodju III.  
 
 
Na seji je bil navzoč tudi generalni državni tožilec RS, dr. Zvonko Fišer. 
 
Članica mag. Janja Bernard Korpar ni bila navzoča in ni sodelovala pri odločanju pri  
4. točki dnevnega reda. Član Primož Suknaič ni bil navzoč in ni sodeloval pri odločanju pri  
5. točki dnevnega reda glede izdelave ocene državnotožilske službe in napredovanja za A.A. 
Podpredsednik Drago Šketa ni bil navzoč in ni sodeloval pri odločanju pri 5. točki dnevnega 
reda glede izdelave ocene državnotožilske službe in napredovanja za B.B., C.C. ter za D.D. in ni 
bil navzoč ter ni sodeloval pri odločanju pri 12. točki dnevnega reda.  
 
Višja pravosodna svetovalka III (PDI) Katarina Lotrič ni bila prisotna pri razpravi in pri 
odločanju pri 6. točki dnevnega reda.  
 
 
Uvodoma je predsednik Državnotožilskega sveta Boris Ostruh predlagal razširitev dnevnega 
reda z novo točko: »Interventna zakonodaja za leti 2017 in 2018 – spremembe odločitev 
Državnotožilskega sveta«, s čimer so se strinjali tudi ostali člani.  
 
 
Seja se je pričela ob 9.30 uri. 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 71. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 16. 2. 2017, in zapisnika 

21. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 2. 2017 do  
21. 2. 2017.  

2. Realizacija 71. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 16. 2. 2017 – pregled. 
3. Realizacija 21. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 2. 2017 

do 21. 2. 2017 – pregled.   
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4. Odločanje o dodelitvi dveh državnih tožilcev1 na Specializirano državno tožilstvo RS.  
5. Napredovanja – 8x. 
6. Razpisi za državne tožilce na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Okrožnem 

državnem tožilstvu v Novem mestu in na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju (predhodno 
vprašanje). 

7. Razpis enega vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS – ponoven 
postopek (predhodno vprašanje). 

7a. Interventna zakonodaja za leti 2017 in 2018 – spremembe odločitev Državnotožilskega  
sveta. 

8. Predlog Meril za uspešnost pregona državnih tožilstev. 
9. Seznanitev s sodbo Upravnega sodišča RS, opr. št. … z dne … 
10. Seznanitev s sklepom Vrhovnega sodišča RS, opr. št. … z dne … 
11. Seznanitev s sklepoma Vrhovnega sodišča RS, opr. št. … z dne … in z dne … 
12. Seznanitev s Poročilom o splošnem strokovnem pregledu dela Okrožnega državnega 

tožilstva v Mariboru. 
13. Razno.  
14. Objava odločitev 72. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega državnega 

tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
15. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
16. Sprejem besedila povzetka zapisnika 72. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 71. seje Državnotožilskega 
sveta, ki je potekala 16. 2. 2017, in zapisnik 21. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, 
ki je potekala od 17. 2. 2017 do 21. 2. 2017. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev  
71. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 16. 2. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev  
21. korespondenčne seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala od 17. 2. 2017 do 21. 2. 2017. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o dodelitvi dveh državnih tožilcev na 
Specializirano državno tožilstvo RS. 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocen državnotožilske 
službe in o napredovanju za osem državnih tožilcev. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo v zvezi z razpisi prostih mest 
državnih tožilcev, ki so bila objavljena v Ur. l. RS, št. 47/2016, 79/2016 in 6/2017. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je imel Državnotožilski svet razpravo o ponovnem postopku v zvezi 
z razpisom za mesto vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 
 
Pod točko 7a dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o posledicah ZUPPJS17 na že 
sprejete odločitve Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet razpravljal o Predlogu Meril za uspešnost 
pregona državnih tožilstev. 

                                                 
1 V povzetku zapisnika uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisane v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
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Pod točko 9 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sodbo Upravnega sodišča RS, 
opr. št. … z dne … 
 
Pod točko 10 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepom Vrhovnega sodišča 
RS, opr. št. … z dne … 
 
Pod točko 11 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepoma Vrhovnega sodišča 
RS, opr. št. … z dne … in z dne … 
 
Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Poročilom o splošnem 
strokovnem pregledu dela Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sprejemom Pojasnil Kodeksa 
državnotožilske etike in imel o tem krajšo razpravo. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s 4. odstavkom 18. člena 
Poslovnika Državnotožilskega sveta, odločal o objavi odločitev na intranetni strani Vrhovnega 
državnega tožilstva RS. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer 
predvidoma dne 15. 3. 2017. 
 
Pod točko 16 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika 72. seje 
Državnotožilskega sveta. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.25 uri.  


