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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 
86. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 11.15 uri v 

sejni sobi Specializiranega 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 in mag. Boštjan Valenčič.   
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: Jože Tratnik. 
 
NAVZOČA IZ STROKOVNE SLUŽBE: Katarina Lotrič, višja pravosodna svetovalka III 
(PDI) in Klemen Jazbinšek, višji svetovalec v pravosodju III.  
 
Na seji je bil po pooblastilu generalnega državnega tožilca RS prisoten tudi mag. Andrej 
Ferlinc, vrhovni državni tožilec svétnik. 
 
Na sejo je bil k 3. točki vabljen tudi mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje, ki pa se 
je opravičil in se seje ni udeležil. 
 
Članica Alenka Mežnar ni sodelovala pri razpravi in pri odločanju pri 7. točki dnevnega reda. 
 
 
Seja se je pričela ob 11.15 uri. 
 
 
Predsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull ugotovi, da je navzočih sedem članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
Uvodoma je predsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull predlagal razširitev dnevnega 
reda z novima točkama: »Seznanitev z zahtevo za izdajo začasne odredbe in s tožbo A.A.« in 
»Seznanitev s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, 
primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev«, s čimer so se strinjali tudi ostali člani.  
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 85. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 7. 11. 2017.  
2. Realizacija 81., 82., 84. in 85. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale 30. 8. 2017,  

20. 9. 2017, 18. 10. 2017 in 7. 11. 2017 – pregled. 
3. Imenovanje vodje1 Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. 
4. Seznanitev z odločbo Vlade RS, št. … z … 

                                                 
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. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidata k mnenju za eno prosto mesto 
vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS.  

6. Seznanitev z obrazloženimi pripombami kandidatov k mnenju za tri prosta mesta 
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.  

7. Seznanitev z obrazloženimi pripombami namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva 
na Ptuju in kandidata k mnenju za eno prosto mesto okrožnega državnega tožilca na 
Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.  

8. Soglasje k imenovanju vodje zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Celju 
(ZO Velenje). 

9. Soglasje k imenovanju vodje zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Murski 
Soboti (ZO Ljutomer). 

9a. Seznanitev z zahtevo za izdajo začasne odredbe in s tožbo A.A. 
9b. Seznanitev s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, 

primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev. 
10. Pisanje B.B. s … 
11. Razno.  
12. Objava odločitev 86. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
13. Določitev datuma naslednje seje Državnotožilskega sveta.  
14. Sprejem besedila povzetka zapisnika 86. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 85. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 7. 11. 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 84. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 18. 10. 2017 in z realizacijo odločitev 85. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 7. 11. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda je Državnotožilski svet po opravljenem razgovoru odločal o 
imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici. 
 
Pod točko 4 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z odločbo Vlade RS, št. … z 
… 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pripombe neizbranega 
kandidata in odločal o oblikovanju dokončnega mnenja o predlogih za imenovanje vrhovnega 
državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. 
 
Pod točko 6 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pripombe neizbranih 
kandidatov in odločal o oblikovanju dokončnega mnenja o predlogih za imenovanje treh 
okrožnih državnih tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval pripombe namestnika vodje 
Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju ter neizbranega kandidata in odločal o oblikovanju 
dokončnega mnenja o predlogih za imenovanje okrožnega državnega tožilca na Okrožnem 
državnem tožilstvu na Ptuju. 
 
Pod točko 8 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju 
vodje zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Celju (ZO Velenje). 
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Pod točko 9 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o podaji soglasja k imenovanju 
vodje zunanjega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti (ZO Ljutomer). 
 
Pod točko 9a dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z zahtevo za izdajo začasne 
odredbe in s tožbo A.A. ter z odgovorom Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 9b dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Pravilnikom o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s pisanjem B.B. s … 
 
Pod točko 11 dnevnega reda Državnotožilski svet ni imel razprave. 
 
Pod točko 12 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 13 dnevnega reda je Državnotožilski svet določil datum naslednje seje, in sicer 
predvidoma 11. 12. 2017. 
 
Pod točko 14 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
86. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.10 uri. 


