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P O V Z E T E K    Z A P I S N I K A 
 
87. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 11. 12. 2017, ob 11.30 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, Jože Tratnik in mag. Boštjan Valenčič.   
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: 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 prisoten tudi generalni državni tožilec RS. 
 
 
Seja se je pričela ob 11.30 uri. 
 
 
Predsednik Državnotožilskega sveta Hinko Jenull ugotovi, da je navzočih sedem članov 
Državnotožilskega sveta in da je seja sklepčna. 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji  
 
dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 86. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala 27. 11. 2017.  
2. Realizacija 81., 82., 84., 85. in 86. seje Državnotožilskega sveta, ki so potekale  

30. 8. 2017, 20. 9. 2017, 18. 10. 2017, 7. 11. 2017 in 27. 11. 2017 – pregled. 
3. Seznanitev z odstopom člana1 Komisije za presojo ustreznosti kandidatov (57. člen 

Zakona o državnem odvetništvu) in objavo novega poziva višjim in vrhovnim državnim 
tožilcem. 

4. Seznanitev s sklepom Upravnega sodišča RS, opr. št. … s … 
5. Seznanitev z Analizo prispevka dela novih državnih tožilcev k delu posameznih državnih 

tožilstev, št. … s … 
6. Seznanitev z letnimi programi dela Vrhovnega državnega tožilstva RS, Okrožnega 

državnega tožilstva v Celju, Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, Okrožnega 
državnega tožilstva v Kranju, Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, Okrožnega 
državnega tožilstva v Ljubljani, Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, Okrožnega 
državnega tožilstva v Murski Soboti, Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici, 

                                                 
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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Okrožnega državnega tožilstva v Novem mestu, Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, 
Specializiranega državnega tožilstva RS in Posebnega oddelka. 

7. Seznanitev z mnenjem Vrhovnega državnega tožilstva RS v zvezi z uvrstitvijo državnega 
tožilca v plačni razred v primeru napredovanja na višje državnotožilsko mesto, št. … s … 

8. Seznanitev s Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v 
kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Predlog ZSKZDČEU-1B). 

9. Obvestilo o sklicu konstitutivne seje novega sestava Državnotožilskega sveta. 
10. Razno.  
11. Objava odločitev 87. seje Državnotožilskega sveta na intranetni strani Vrhovnega 

državnega tožilstva RS (4. odstavek 18. člena Poslovnika Državnotožilskega sveta). 
12. Sprejem besedila povzetka zapisnika 87. seje Državnotožilskega sveta. 
13. Potrditev zapisnika 87. seje Državnotožilskega sveta. 
 
 
Pod točko 1 dnevnega reda je Državnotožilski svet potrdil zapisnik 86. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 27. 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, z realizacijo odločitev 85. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 7. 11. 2017 in z realizacijo odločitev 86. seje 
Državnotožilskega sveta, ki je potekala 27. 11. 2017. 
 
Pod točko 3 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z dopisom ministra za 
pravosodje, št. … z …, s pisanjem Državnotožilskega sveta državnemu tožilcu, z odstopno 
izjavo državnega tožilca, z odgovorom Državnotožilskega sveta Ministrstvu za pravosodje 
RS, št. … s …, z dopisom Ministrstva za pravosodje RS, št. … s … in s pozivom 
Državnotožilskega sveta, št. … s … 
 
Pod točko 4 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s sklepom Upravnega sodišča 
RS, opr. št. … s … 
 
Pod točko 5 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval Analizo prispevka dela novih 
državnih tožilcev k delu posameznih državnih tožilstev, št. … s … 
 
Pod točko 6 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil z letnimi programi dela 
Vrhovnega državnega tožilstva RS za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v Celju za 
leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v Kopru za leto 2018, Okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v Krškem za leto 2018, 
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v 
Mariboru za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti za leto 2018, 
Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva v 
Novem mestu za leto 2018, Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju za leto 2018, 
Specializiranega državnega tožilstva RS za leto 2018 in Posebnega oddelka za leto 2018. 
 
Pod točko 7 dnevnega reda je Državnotožilski svet obravnaval mnenje Vrhovnega državnega 
tožilstva RS v zvezi z uvrstitvijo državnega tožilca v plačni razred v primeru napredovanja na 
višje državnotožilsko mesto, št. … s … 
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Pod točko 8 dnevnega reda se je Državnotožilski svet seznanil s Predlogom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami 
Evropske unije (Predlog ZSKZDČEU-1B). 
 
Pod točko 9 dnevnega reda je predsednik Državnotožilskega sveta pojasnil stanje v zvezi s 
sklicem konstitutivne seje novega sestava Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 10 dnevnega reda je Državnotožilski svet odločal o popravi sklepa, sprejetega na 
81. seji, ki je potekala 30. 8. 2017, pod točko 6 dnevnega reda. 
 
Pod točko 11 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 12 dnevnega reda je Državnotožilski svet sprejel besedilo povzetka zapisnika  
87. seje Državnotožilskega sveta. 
 
Pod točko 13 dnevnega reda so člani Državnotožilskega sveta prebrali in potrdili besedilo 
zapisnika 87. seje Državnotožilskega sveta.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.45 uri. 


