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1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 
NAZIV ORGANA: Vrhovno državno tožilstvo RS 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Drago Šketa, generalni državni tožilec RS 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Celju 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA:  Okrožno državno tožilstvo v Kopru 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Barbara Milič Rožman, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Marija Marinka Jeraj, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Krškem 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Robert Renier, višji državni tožilec 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: dr. Katarina Bergant, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Mariboru     
  
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Darko Simonič, višji državni tožilec 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Drago Farič, višji državni tožilec 
 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Damijana Bandelj, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Srečko Hočevar, višji državni tožilec 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo na Ptuju 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka 
 
NAZIV ORGANA: Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Branka Čas, višja državna tožilka svétnica 
 
NAZIV ORGANA: Specializirano državno tožilstvo RS 
ODGOVORNA URADNA OSEBA: Darja Šlibar, višja državna tožilka svétnica 
 
 
 
 
Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2005 
Datum zadnje spremembe: 16. 3. 2023  
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2 SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Državna tožilstva so kot del pravosodja samostojni državni organi. Položaj državnega tožilstva določata 
Ustava RS in Zakon o državnem tožilstvu. Ustava RS določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske 
obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti. V Sloveniji imamo vrhovno, specializirano in 11 
okrožnih državnih tožilstev. Vrhovno državno tožilstvo RS ter Specializirano državno tožilstvo RS 
delujeta za območje celotne Slovenije, ostala tožilstva pa vsako za območje okrožnega sodišča in 
okrajnih sodišč z območja tega okrožnega sodišča.  

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja so uradne osebe, pristojne za 
posredovanje informacij javnega značaja, za vsa državna tožilstva imenovane pri Vrhovnem državnem 
tožilstvu in so pooblaščene tudi za vodenje postopka z zahtevami za dostop do informacij javnega 
značaja, ki jih prejme Državnotožilski svet, ne pa tudi za odločanje o teh zahtevah.  

Več o državnem tožilstvu si lahko preberete na spletni strani državnega tožilstva https://www.dt-
rs.si/sl.  
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2.1 ORGANIGRAM IN ORGANIZACIJSKE ENOTE DRŽAVNEGA TOŽILSTVA 

 

  

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

NOTRANJI REVIZOR  POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

ODDELEK ZA KAZENSKE ZADEVE  STROKOVNO INFORMACIJSKI 
CENTER  ODDELEK ZA CIVILNE IN UPRAVNE 

ZADEVE 
 

ODDELEK ZA ORGANIZACIJO IN 
RAZVOJ UPRAVLJANJA  ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE IN 

STROKOVNI NADZOR   
 

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

 ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON URADNIH OSEB S POSEBNIMI POOBLASTILI  
 

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA 
 

ODT SLOVENJ GRADEC   ODT NOVO MESTO   ODT MURSKA SOBOTA    
 

ODT KRŠKO   ODT PTUJ   ODT CELJE   ZUNANJI ODDELEK 
VELENJE 

 

ODT MARIBOR   ODT KRANJ   ODT KOPER   ZUNANJI ODDELEK: 
POSTOJNA 

 

  ODT NOVA GORICA   ODT LJUBLJANA   ZUNANJI ODDELEK 
DOMŽALE 
TRBOVLJE 
KOČEVJE       
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Kontaktni in drugi podatki: 

Vrhovno državno tožilstvo (notranje organizacijske enote, organigram, naslov, kontaktni 
podatki, vodje notranje organizacijskih enot)  

Okrožna državna tožilstva (notranje organizacijske enote, organigrami, naslovi, kontaktni 
podatki, vodje notranje organizacijskih enot) 

Specializirano državno tožilstvo (notranje organizacijske enote, organigram, naslov, kontaktni 
podatki, vodje notranje organizacijskih enot) 

 

2.2 URADNE OSEBE ZA VODENJE POSTOPKA IN ODLOČANJE O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Poštni naslov, e-naslov in telefon za vse osebe je:  

Vrhovno državno tožilstvo RS 
Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 434 19 68 
e-naslov: dtrs@dt-rs.si 
 

Uradne osebe, pristojne za vodenje postopkov: 

1. Nina Potočnik, pravosodna svetnica (PDI) II  
2. Sabina Horvat, višja pravosodna svetovalka II (PDI) 
3. Katarina Klepec, pravosodna svétnica (PDI) – I 
4. Mojca Kert, pravosodna svetnica (PDI) II  
5. Nina Milost, pravosodna svetnica (PDI) II 
6. mag. Nuša Kavšek Kostevc, pravosodna svetnica (PDI) – I 
7. Anžej Žužek, višji pravosodni svetovalec II (PDI) 
8. Špela Pogačar Škulj, pravosodna svetnica (PDI) II  
9. Maja Kilar, višja pravosodna svetovalka II (PDI) 
10. Anamarija Pia Škulj, višja pravosodna svetovalka II (PDI) 
 

Uradne osebe, pristojne za vodenje postopkov in odločanje v postopkih: 

1. dr. Peter Rudolf, vrhovni državni tožilec 
2. Gaja Štovičej, generalna direktorica 
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2.3 SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA 

a) Pravno-informacijski sistem 
 

b) Evropski register predpisov 
 

c) Na tej povezavi so dostopni: 

- Ustava RS 
- Zakonodaja, ki ureja delo državnih tožilstev 
- Drugi predpisi in podzakonski akti, ki urejajo delo državnih tožilstev 
- Akti generalnega državnega tožilca 
- Notranji pravni akti državnega tožilstva  
- Kodeks državnotožilske etike 
- Mnenja Posvetovalnega sveta evropskih tožilcev (CCPE) 

 

2.4 SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV 

Vrhovno državno tožilstvo ni predlagatelj predpisov. 

2.5 SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH 

Skupna letna poročila o delu državnega tožilstva so dostopna tukaj.  
Politika pregona tukaj. 
Strategija razvoja državnega tožilstva je dostopna tukaj.  
Več dokumentov, povezanih z delom, je dostopnih tukaj.  
 

2.6 KATALOG UPRAVNIH, SODNIH IN ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH 
URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA 
SVOJIM UPORABNIKOM 

Državna tožilstva so kot del pravosodja samostojni državni organi. Zakon določa način zagotavljanja 
enotne politike kazenskega pregona in izvrševanja drugih nalog državnih tožilstev.  

Državni tožilec je v okviru temeljne funkcije vlaganja in zastopanja kazenske obtožbe pristojen 
opravljati vsa procesna dejanja upravičenega tožilca, usmerjati policijo in druge pristojne organe, 
uporabljati odložen pregon in poravnavanje ter opravljati druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja 
kazenski postopek. Državni tožilec vlaga predloge in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako 
določa zakon. Državni tožilec vlaga procesne akte ter opravlja druge naloge v civilnih in drugih sodnih 
postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon. 

Vrhovno državno tožilstvo RS 

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (VDT) opravlja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim 
sodiščem RS ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne pristojnosti nad okrožnimi državnimi 
tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije.  

VDT v okviru opravljanja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS: 

 na kazenskem področju: 
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 vlaga zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskih zadevah, 
 obravnava zadeve, ko zahtevo za varstvo zakonitosti vloži obsojenec ali obdolženec, 
 obravnava zadeve, ki so bile prevzete v obravnavanje na VDT, 
 obravnava pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov,  
 obravnava pobud o pravnih in dejanskih vprašanjih kazenskega pregona, 
 spremlja sodno prakso in objavlja pravne stavke, 
 opravlja druge naloge, 

 
 na civilno-upravnem področju: 

 vlaga zahteve za varstvo zakonitosti zoper pravnomočne sodne odločbe pod določenimi 
zakonskimi pogoji, katerih cilj je pripeljati pred vrhovno sodišče primere, ki presegajo 
pomen konkretne zadeve in je zato pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, 
pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava 
preko sodne prakse,  

 zaradi varovanja javnih koristi ima državni tožilec pristojnosti tudi na upravnem področju, 
vlaga posamezna pravna sredstva zoper odločbe v upravnem postopku, po določenih 
zakonih pa tudi tožbe v upravnem sporu.  

 

Okrožna državna tožilstva 

Enajst okrožnih državnih tožilstev opravlja naloge prvostopenjskega organa. Temeljna funkcija 
državnega tožilca je vlaganje in zastopanje kazenske obtožbe, poleg tega pa opravlja vsa procesna 
dejanja upravičenega tožilca, usmerja policijo in druge pristojne organe, uporablja odložen pregon in 
poravnavanje ter opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o kazenskem postopku. 

Specializirano državno tožilstvo RS (SDT) 

Obravnava najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in 
usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti. Pristojnost SDT za posamezna kazniva 
dejanja določa drugi odstavek 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). 

Pri SDT deluje kot deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem Oddelek 
za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (Posebni oddelek). Posebni oddelek je 
izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe: 

 Policije, 
 vojaške policije, ki imajo pooblastila policije v predkazenskem postopku, 
 s pooblastili policije v predkazenskem postopku, ki so napotene na misijo v tujini, 
 Obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo, 
 Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.  

Državni tožilci tega oddelka so pristojni za pregon kaznivih dejanj, ki jih storijo naštete osebe, za 
usmerjanje policistov Posebnega oddelka in policije pri odkrivanju in preiskovanja tovrstnih kaznivih 
dejanj. 

2.6.1 SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN 

Centralno kadrovsko evidenco za državne tožilce in javne uslužbence državnega tožilstva upravlja 
Vrhovno državno tožilstvo na podlagi 78. člena ZDT-1. Centralna kadrovska evidenca se upravlja z 
uporabo informacijske tehnologije. 
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Podatki iz centralne kadrovske evidence se nanašajo na državne tožilce in javne uslužbence, ki so 
zaposleni na državnih tožilstvih. Podatki, ki se nanašajo na državne tožilce, se lahko uporabijo samo za 
izvajanje ZDT-1, medtem ko se podatki, ki se nanašajo na javne uslužbence, lahko uporabijo tudi za 
izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in za izvajanje drugih obveznosti 
delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij.  

Metapodatkovni opis javne evidence Centralna kadrovska evidenca: 

Tabela 1: Metapodatkovni opis Centralne kadrovske evidence 
1. naziv institucije Vrhovno državno tožilstvo RS 

2. naziv zbirke podatkov Centralna kadrovska evidenca 

3. področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost 

4. opis vsebine Kadrovska evidenca za državne tožilce in javne uslužbence državnih tožilstev   

5. pravne podlage Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) (SOP 2011-01-2713) 

6. ključne besede Sodnik/Državni tožilec, Javni uslužbenec, Zaposleni v javnih službah 

7. območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 

8. dostopnost podatkov podatki niso javno dostopni 

9. morebitni posebni pogoji za uporabo 
oz. ponovno uporabo 

podatki niso javno dostopni 

10. morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo podatki niso javno dostopni 

11. morebitni internetni naslov za dostop 
oz. vpogled podatkov podatki niso javno dostopni 

12. morebitni internetni naslov do odprtih 
podatkov (strojno berljiva oblika) 

podatki niso javno dostopni 

13. datum nastanka 6. 11. 2011 

14. pogostost osveževanja podatkov stalno 

15. oblika zapisa Aplikacija MFERAC (Enotni računovodski sistem Ministrstva za finance), KE 

16. jezik zapisa slovenski 

17. opis morebitne povezanosti podatkov 
z drugimi javnimi evidencami oz. 
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni 
take povezave 

Centralni register prebivalstva 

18. odgovorna oseba Generalni državni tožilec 

19. Označba, da gre za podatkovno zbirko, 
ki spada med nabore podatkov velike 
vrednosti 

ne 

 

2.6.2 SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV 

Informacijski sistem Vpisniki 

Ime informatizirane zbirke: Vpisniki 
Kratek opis namena zbirke:  
Državno tožilstvo na podlagi prvega odstavka 180. člena Zakona o državnem tožilstvu upravlja vpisnike, 
imenike in evidence državnega tožilstva, v katerih se obdeluje osebne in druge podatke, ki so po zakonu 
potrebni za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj in prekrškov oziroma za opravljanje drugih povezanih 
pristojnosti državnega tožilstva ter za delovanje državnega tožilca kot stranke v postopku pred sodišči 
ali upravnimi organi, kadar imajo na podlagi zakona ta položaj. Imeniki, evidence in vpisniki se vodijo v 
enotnem informacijskem sistemu državnega tožilstva, katerega centralni skrbnik je na podlagi 51. člena 
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Državnotožilskega reda Strokovno informacijski center (SIC) pri Vrhovnem državnem tožilstvu. 
Klasifikacijski načrt, ki je priloga Državnotožilskega reda, opredeljuje posamezna imena vpisnikov, 
imenikov in evidenc. Klasifikacijski načrt je sistem razvrščanja dokumentarnega gradiva državnega 
tožilstva s časovno opredeljenimi roki hrambe posameznih vrst gradiva. Klasifikacijski načrt 
opredeljuje: 

 vrsto dokumentarnega gradiva, ki se hrani v posameznih vpisnikih, imenikih in evidencah 
(klasifikacijskih znakih),  

 vrste organizacijskih enot, pri katerih se posamezni vpisniki in evidence vodijo, 
 roke hrambe posameznih vrst dokumentarnega gradiva in 
 dodatne opredelitve za razvrščanje vsebine dokumentarnega gradiva. 

Metapodatkovni opis informatizirane zbirke podatkov Vpisniki: 

Tabela 2: Metapodatkovni opis informatizirane zbirke podatkov Vpisniki 
1. naziv institucije Vrhovno državno tožilstvo RS 

2. naziv zbirke podatkov Informacijski sistem Vpisniki 

3. področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost 

4. opis vsebine 
Podatki, ki se na državnih tožilstvih obdelujejo zaradi izvajanja pristojnosti državnih tožilcev 
- podrobno so vsebine razvidne iz klasifikacijskega načrta, ki je priloga 2 Državnotožilskega 
reda   

5. pravne podlage 
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) (SOP 2011-01-2713), Državnotožilski red (SOP 2012-01-
0258) 

6. ključne besede Kazenski postopek 

7. območje, na katero se vsebovani 
podatki nanašajo 

Slovenija 

8. dostopnost podatkov podatki niso javno dostopni 

9. morebitni posebni pogoji za uporabo 
oz. ponovno uporabo 

podatki niso javno dostopni 

10. morebitni pogoji glede zaračunavanja 
cene za ponovno uporabo 

podatki niso javno dostopni 

11. morebitni internetni naslov za dostop 
oz. vpogled podatkov 

podatki niso javno dostopni 

12. morebitni internetni naslov do odprtih 
podatkov (strojno berljiva oblika) 

podatki niso javno dostopni 

13. datum nastanka Vpisnik prvič informatiziran leta 1995, prenovljen 6. 5. 2013 

14. pogostost osveževanja podatkov dnevno 

15. oblika zapisa MS-SQL baza (datoteke - pdfA) 

16. jezik zapisa slovenski 

17. opis morebitne povezanosti podatkov 
z drugimi javnimi evidencami oz. 
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni 
take povezave 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  
Centralna klirinško depotna družba,  
Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij,  
Centralna kazenska evidenca,  
Centralni register prebivalstva . 

18. odgovorna oseba Jure Pečovnik, višji državni tožilec (jure.pecovnik@dt-rs.si) 

19. Označba, da gre za podatkovno zbirko, 
ki spada med nabore podatkov velike 
vrednosti 

ne 

 

3 PODROBEN OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 Veliko informacij je dostopnih na spletni strani državnega tožilstva, ki jo lahko pregledujete z 
uporabo spletnega brskalnika (Microsoft Edge, Firefox, Chrome in drugi). Za prikaz letnih poročil 
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je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov ali brskalnik, ki podpira pregledovanje 
PDF dokumentov. 

 Prosilec lahko zahteva informacijo na formalen (pisen) ali neformalen način pri Vrhovnem 
državnem tožilstvu. Zahteva se lahko pošlje na elektronski naslov dtrs@dt-rs.si ali na naslov 
Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana.  

 Vrhovno sodišče RS je s sodbo X Ips 4/2020 z dne 27. 5. 2020 potrdilo, da se za odločanje o 
zahtevah za dostop do informacij, ki se nahajajo v tožilskih oziroma sodnih spisih v 
(pred)kazenskih zadevah, uporablja ali 128. člen Zakona o kazenskem postopku ali 181. člen 
Zakona o državnem tožilstvu (odvisno, kje se spis nahaja in glede na fazo postopka). Za dostop 
do podatkov iz državnotožilskih kazenskih spisov državnega tožilstva na podlagi 181. člena 
Zakona o državnem tožilstvu mora prosilec izkazati pravni interes, dostop pa se omogoči le, če 
to ne škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb. Vpogled dovoli vodja 
pristojnega državnega tožilstva.  

4 STROŠKOVNIK ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za državno tožilstvo materialni stroški, ki 
presegajo 20 eurov, se ti stroški prosilcu lahko zaračunajo skladno s 16., 17. in 18. členom Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 

5 SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Prosilci so najpogosteje zahtevali podatke iz konkretnih tožilskih spisov. Navedeni podatki niso javno 
dostopni da podlagi ZDIJZ. Pojasnila o pravnih vidikih dostopnosti dokumentov v državnotožilskih 
spisih so dostopna tukaj. 

Letna poročila s statističnimi podatki o delu državnega tožilstva so dostopna tukaj. 

Pogoste so bile zahteve za pridobitev kazenskih ovadb zoper politične funkcionarje. Informacijski 
pooblaščenec je v odločbi številka 090-229/2020 z dne 29. 10. 2020 v obrazložitvi pritrdil stališču 
tožilstva, da mora za razkritje osebnih podatkov v zvezi z določenimi posamezniki obstajati pravna 
podlaga. V konkretnem primeru je informacijski pooblaščenec ocenil, da ni podan javni interes za 
razkritje zahtevanih informacij, čeprav gre za politične funkcionarje, ki so absolutno javne osebe. Kot 
je poudarjeno v obrazložitvi, sama vložitev kazenske ovadbe še ne pove ničesar o tem, ali je bilo 
očitano kaznivo dejanje dejansko tudi storjeno, saj gre za kazenski postopek, ki terja izvedbo številnih 
procesnih dejanj, da se dejansko stanje razišče in zberejo dokazi.  

6 PODATKI O DOSTOPNOSTI INFORMACIJ V ITALIJANSKEM OZIROMA MADŽARSKEM 
JEZIKU  

Okrožno državno tožilstvo v Kopru oziroma Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti imata sedež na 
območjih občin, kjer je poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanski oziroma madžarski jezik. 
Tukaj je dostop do informacij v italijanskem in v madžarskem jeziku.  

 

 

        Drago Šketa 

       generalni državni tožilec RS 

 


