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

85. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v torek, 7. 11. 2017, ob 8.30 uri v veliki 
sejni sobi Vrhovnega državnega tožilstva RS, Trg OF 13, Ljubljana 

 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Hinko Jenull, Diana Šeruga Sagadin, prof. dr. Matjaž Jager, 
Alenka Mežnar, Primož Suknaič, prof. dr. Katja Šugman Stubbs, Jože Tratnik in mag. Boštjan 
Valenčič.   
 
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, Drago Šketa. 
 
Na seji je bil pri 15. točki dnevnega reda prisoten tudi A.A. 
 
Članica prof. dr. Katja Šugman Stubbs ni bila prisotna pri razpravi in pri odločanju pri  
6. točki dnevnega reda. 
 
Višja pravosodna svetovalka III (PDI) Katarina Lotrič ni bila prisotna pri razpravi in pri 
odločanju pri 6. točki dnevnega reda.  
 
 
Seja se je pričela ob 8.30 uri. 
 
 
Predsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull ugotovi, da je navzočih osem članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 84. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 10. 2017.  
2. Realizacija 81., 82., 83. in 84. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale 30. 8. 2017,  

20. 9. 2017, 27. 9. 2017 in 18. 10. 2017 – pregled. 
3. Imenovanje namestnika1 vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru. 
4. Soglasja k imenovanju vodij zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v Kopru 

(ZO Postojna, ZO Sežana in ZO Piran). 

                                                 
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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5. Predhodno mnenje k predlogu za ukinitev zunanjih oddelkov Okrožnega državnega 
tožilstva v Kopru (ZO Sežana in ZO Piran). 

6. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidata k mnenju za eno prosto mesto 
okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.  

7. Seznanitev s sklepom Upravnega sodišča RS, opr. št. … in odločanje o predlogu za 
napredovanje. 

8. Seznanitev s tožbo državnega tožilca zoper oceno državnotožilske službe in zoper 
odločitev o napredovanju. 

9. Dodatno pooblastilo po ZDIJZ. 
10. Seznanitev s politiko pregona. 
11. Seznanitev s spremembo splošnega navodila vodje Okrožnega državnega tožilstva v 

Kopru. 
12. Seznanitev s sklepom Ministrstva za pravosodje RS v zvezi s postopkom dodelitve 

državnega tožilca na Ministrstvo za pravosodje RS. 
13. Obravnavanje dela tožilcev, doseganje ciljev iz sprejetih programov dela za leto 2017 ter 

sprejem oziroma uskladitev ukrepov, potrebnih za izvedbo letnih programov dela. 
14. Ocena državnotožilske službe in napredovanje – 1x.  
15. Seznanitev in obravnava pritožbe državnega tožilca zoper odločbo o suspenzu. 
16. Razno.  
17. Objava odločitev 85. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
18. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
19. Sprejem besedila povzetka zapisnika 85. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 84. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 10. 2017. 
 
Pod točko 2 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z realizacijo odločitev 81. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 30. 8. 2017, z realizacijo odločitev 82. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 20. 9. 2017, z realizacijo odločitev 83. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 27. 9. 2017 in z realizacijo odločitev 84. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 10. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o imenovanju namestnika vodje 
Okrožnega državnega tožilstva v Kopru. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju 
vodij zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v Kopru (ZO Postojna, ZO Sežana in 
ZO Piran). 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji predhodnega mnenja k 
predlogu za ukinitev zunanjih oddelkov Okrožnega državnega tožilstva v Kopru (ZO Sežana 
in ZO Piran). 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pripombe neizbranega 
kandidata in odločal o oblikovanju dokončnega mnenja o predlogih za imenovanje okrajnega 
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepom Upravnega sodišča 
RS, opr. št. … in odločal o predlogu za napredovanje državnega tožilca. 
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Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s tožbo državnega tožilca zoper 
oceno državnotožilske službe in zoper odločitev o napredovanju. 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdaji dodatnega pooblastila za 
vodenje postopkov po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Politiko pregona državnega 
tožilstva Republike Slovenije. 
 
Pod točko 11 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s spremembo splošnega 
navodila vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru. 
 
Pod točko 12 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepom Ministrstva za 
pravosodje RS, št. … z … 
 
Pod točko 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel poročilo predsednika Hinka 
Jenulla o skupnem sestanku generalnega državnega tožilca, Državnotožilskega sveta, ministra 
in vodij državnih tožilstev, ki je potekal … 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o izdelavi ocene državnotožilske 
službe in o napredovanju državnega tožilca. 
 
Pod točko 15 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o pritožbi državnega tožilca 
zoper odločbo o suspenzu. 
 
Pod točko 16 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel sklep o izvedbi skupnega sestanka 
z novo izvoljenimi člani Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 17 dnevnega reda je Državnotožilski svet, skladno s četrtim odstavkom 18. člena 
Poslovnika Državnotožilskega sveta, odločal o objavi odločitev na intranetni strani 
Vrhovnega državnega tožilstva RS. 
 
Pod točko 18 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednjih sej, in sicer 
predvidoma 23. 10. 2017 in 11. 12. 2017. 
 
Pod točko 19 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
85. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.35 uri. 


