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•

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Vrhovno državno tožilstvo RS
Odgovorna uradna oseba: Drago Šketa, generalni državni tožilec
Uradne osebe za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja:
Aleš Butala, vrhovni državni tožilec svetnik
Gaja Štovičej, svetnica v pravosodju (I)
Uradne osebe za vodenje postopka o dostopu do informacij javnega značaja:
Aleksander Lenard, višji pravosodni svetnik (PDI)
Nina Potočnik, višja pravosodna svetovalka III (PDI)
Jan Čejvanovič, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Samo Košir, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Damir Kusić, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Katarina Klepec, višja pravosodna svetovalka II (PDI)
mag. Nuša Kavšek Kostevc, pravosodna svetnica (PDI) - I
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:
mag. Nuša Kavšek Kostevc, pravosodna svetnica I
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Svetovalka za odnose z javnostmi: Erika Repovž, svetnica v pravosodju II
Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2005
Datum zadnje spremembe: 13.7. 2020

•

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

•

organigram in organizacijske enote

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ODDELEK ZA KAZENSKE ZADEVE

ODDELEK ZA IZOBRAŽEVANJE IN NADZOR

ODDELEK ZA ORGANIZACIJO IN RAZVOJ
UPRAVLJANJA

ODDELEK ZA CIVILNE IN UPRAVNE ZADEVE

STROKOVNO INFORMACIJSKI CENTER

OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA
ODT KRANJ

ODT NOVA
GORICA

ODT CELJE

ZUNANJI ODDELEK
VELENJE

ODT KRŠKO

ODT NOVO
MESTO

ODT KOPER

ZUNANJI ODDELEK
POSTOJNA

ODT MARIBOR

ODT PTUJ

ODT LJUBLJANA

ODT SLOVENJ
GRADEC

ODT MURSKA
SOBOTA

SPECIALIZIRANO
DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE
ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON
URADNIH OSEB S POSEBNIMI POOBLASTILI

ZUNANJI ODDELEK
- DOMŽALE
- TRBOVLJE
- KOČEVJE

A1 VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon : 01 4341935
fax : 01 434 1936
elektronska pošta : dtrs@dt-rs.si (za sprejemanje pošte splošne javnosti)
urad.vdtrs@dt-rs.si (za sprejemanje pošte državnih organov)
generalni državni tožilec: Drago Šketa, vrhovni državni tožilec
namestnik generalnega državnega tožilca: Boris Ostruh, vrhovni državni tožilec
generalna direktorica: Petra Šubernik
pomočnica generalne direktorice: Gaja Štovičej, svetnica v pravosodju (I)
vodja urada: Andreja Domitrovič
telefon : 01 434 1900

fax : 01 434 1936
elektronska pošta: andreja.domitrovic@dt-rs.si
kazenski oddelek:
vodja: mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec svetnik
civilno – upravni oddelek:
vodja: Erika Panjtar, vrhovna državna tožilka svetnica
oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor:
vodja: Boris Ostruh, vrhovni državni tožilec
oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja:
vodja: Aleš Butala, vrhovni državni tožilec svetnik
Strokovno informacijski center:
vodja: Irena Kuzma, vrhovna državna tožilka
Skupna računovodsko – finančna služba:
vodja: Marinka Andriševič, svetnica v pravosodju II
Skupna služba za kadrovske zadeve:
Vodja: Lidija Hrabra, višja svetovalka v pravosodju I

A2 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU
naslov: Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje
telefon : 03 427 5800
fax : 03 427 5810
elektronska pošta: odtce@dt-rs.si
vodja tožilstva : mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka
vodja urada : Ivica Švab
vodja kazenske pisarne : Biserka Jezernik

ZUNANJI ODDELEK OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V CELJU – VELENJE
naslov: Prešernova ulica 1, 3320 Velenje
telefon : 03 898 94 82
fax : 03 898 94 80
elektronska pošta: zovel@dt-rs.si

vodja zunanjega oddelka: Darko Oprešnik, okrožni državni tožilec svetnik
vodja urada: Nataša Ostrouh

A3 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU
naslov: Ferrarska 5a, 6000 Koper
telefon: 05 6116 260
fax: 05 6116 280
elektronska pošta: odtkp@dt-rs.si
vodja tožilstva: Barbara Milič Rožman, višja državna tožilka
vodja urada: Irena Rondič
vodja kazenske pisarne: Anita Jerman
ZUNANJI ODDELEK OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V KOPRU – POSTOJNA
naslov: Jenkova ulica 3, 6230 Postojna
telefon: 05 611 62 90
fax: 05 611 62 94
elektronska pošta: zopos@dt-rs.si
vodja zunanjega oddelka: Nedica Merlo, okrožna državna tožilka svetnica
vodja urada: Ljudmila Dramičanin

A4 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU
naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
telefon: 04 28134 11
fax: 04 2834 33
elektronska pošta: odtkr@dt-rs.si
vodja tožilstva: Marija Marinka Jeraj, višja državna tožilka
vodja kazenske pisarne: Tatjana Studen

A5 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM
naslov: Cesta krških žrtev 15a, 8270 Krško
telefon: 07 488 13 60
fax: 07 48813 79
elektronska pošta: odtkk@dt-rs.si
vodja tožilstva: Robert Renier, višji državni tožilec
vodja urada: Zlatka Bošnjak
vodja kazenske pisarne: Jožefa Drmaž

A6 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI
naslov: Slovenska cesta 41, 1000 Ljubljana
telefon: 01 25 28 500
fax: 01 25 28 594
elektronska pošta: odtlj@dt-rs.si
vodja tožilstva: dr. Katarina Bergant, višja državna tožilka
direktor: Anže Kromar
vodja urada: Bojana Podkrižnik
vodja evidenčno vpisniške službe: Olga Sečnik
vodja sprejemne pisarne: Irena Drobnič
ZUNANJI ODDELEK OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI- DOMŽALE
naslov: Ljubljanska 76, 1230 Domžale
telefon : 01 724 13 03
fax : 01 721 14 74
elektronska pošta: zodom@dt-rs.si
vodja zunanjega oddelka : Zoran Milanovič, okrožni državni tožilec
vodja urada: Tanja Drobež

ZUNANJI ODDELEK OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI- KOČEVJE

naslov: Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje
telefon: 01 895 11 44
fax: 01 895 47 18
elektronska pošta: zokoc@dt-rs.si
vodja zunanjega oddelka: Andrej Žabkar, okrajni državni tožilec
vodja urada: Lučka Debeuc
ZUNANJI ODDELEK OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI- TRBOVLJE
naslov: Trg revolucije 11, 1420 Trbovlje
telefon: 03 566 78 91
fax: 03 566 78 92
elektronska pošta: zotrb@dt-rs.si
vodja zunanjega oddelka: mag. Mira Polutnik Špringer, višja državna tožilka
vodja urada: Simona Dornik

A7 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU
naslov: Ulica Talcev 24, 2000 Maribor
telefon: 02 234 87 00
fax: 02 234 87 22
elektronska pošta: odtmb@dt-rs.si
vodja tožilstva: Darko Simonič, višji državni tožilec
vodja urada: Suzana Sovič Mudrinić
vodja kazenske pisarne: Natalija Mlakar

A8 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI
naslov: Slomškova ulica 1, 9000 Murska Sobota
telefon: 02 530 49 20
fax: 02 530 49 51
elektronska pošta: odtms@dt-rs.si
vodja tožilstva: Drago Farič, višji državni tožilec
vodja urada: Zdenka Sitar

vodja vpisničarjev: Marija Merčnik

A9 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI
naslov: Prvomajska ulica 50, 5000 Nova Gorica
telefon: 05 335 74 00
fax: 05 335 74 01
elektronska pošta: vlozisce.odtgo@dt-rs.si
vodja tožilstva: Damijana Bandelj, višja državna tožilka
vodja urada: Mojca Švara
vodja sprejemne pisarne: Tanja Šinigoj

A10 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVEM MESTU
naslov: Vrhovčeva ulica 18, 8000 Novo mesto
telefon: 07 39 33 714
fax: 07 39 33 728
elektronska pošta: odtnm@dt-rs.si
vodja tožilstva: Srečko Hočevar, višji državni tožilec
vodja urada: Vanja Jurak
vodja oddelka za vpisnike: Suzana Vidrih

A11 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU
naslov: Vodnikova 2, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 90 60
fax: 02 787 90 74
elektronska pošta: odtpt@dt-rs.si
vodja tožilstva: mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka
vodja urada: Valerija Žuran
vodja kazenske pisarne: Petra Benedik

A 12 OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU
naslov: Poštna ulica 1, 2380 Slovenj Gradec
telefon: 02 88 56 800
fax: 02 88 56 817
elektronski pošta: odtsg@dt-rs.si
vodja tožilstva: Branka Čas, višja državna tožilka
vodja urada: Urška Stanonik

A 13 SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1934
fax: 01 434 1962
elektronska pošta: specializirano.tozilstvo@dt-rs.si
začasna vodja tožilstva: Darja Šlibar, višja državna tožilka
direktorica SDT: Jana Beravs Zavadlav,
vodja urada: Andreja Kravanja
ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON URADNIH OSEB S POSEBNIMI POOBLASTILI
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 08 200 4908
fax: 01 236 3901
elektronska pošta: posebni.oddelek@dt-rs.si
vodja oddelka: Mojca Gruden, višja državna tožilka

•

kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje IJZ

Uradne osebe za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja za Vrhovno državno
tožilstvo RS in za posamezna okrožna državna tožilstva sta:
Aleš Butala, vrhovni državni tožilec svetnik
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon : 01 434 1968
e-naslov: dtrs@dt-rs.si

Gaja Štovičej, svetnica v pravosodju (I)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA
telefon : 01 434 1968
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
Uradne osebe za vodenje postopka odločanja o dostopu do informacij javnega značaja za
Vrhovno državno tožilstvo RS in za posamezna okrožna državna tožilstva so:
Aleksander Lenard, višji pravosodni svetnik (PDI)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon : 01 434 1968
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
Nina Potočnik, višja pravosodna svetovalka III (PDI)
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
Jan Čejvanovič, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si

Samo Košir, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
Damir Kusić, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
Katarina Klepec, višja pravosodna svetovalka II (PDI)
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si
mag. Nuša Kavšek Kostevc, pravosodna svetnica (PDI) – I
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Tel. : 01 434 19 68
e-naslov: dtrs@dt-rs.si

• seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa
• Ustava republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
• Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5812
• Zakon o kazenskem postopku (ZKP)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362
• Kazenski zakonik (KZ-1) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5050
• Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1259
• Državnotožilski red http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG2063
• Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6267
• Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije
(ZSKZDČEU-1)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6513

PODREJENI PREDPISI
• Odredba o HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html"
HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html"številu mest državnih
tožilcev HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html"
HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1968.html"http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=PRAV10640
• Pravilnik o dolo HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html"čitvi števila
pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ODLO1562.html"
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11880
• Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9316
• Odredba o ustanovitvi zunanjih oddelkov okro HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html"žnih državnih tožilstev
HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html" HYPERLINK

•

•

•

•

"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE833.html"http://pisrs.si/Pis.web/pr
egledPredpisa?id=ODRE2183
Pravilnik o slu HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html"žbenem oblačilu
državnega tožilca HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV2450.html"http://pisrs.si/Pis.web/p
regledPredpisa?id=PRAV10636
Pravilnik o pravosodnem nadzoru nad dr HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html"žavnimi tožilstvi
HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV4808.html"http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=PRAV10643
Pravilnik o HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html"
HYPERLINK "http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html"štipendiranju sodnikov,
državnih tožilcev in državnih pravobranilcev HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_PRAV5372.html"http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=PRAV5372
Uredba o sodelovanju dr HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED3195.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED3195.html" HYPERLINK
"http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED3195.html"žavnega tožilstva,
policije in drugih pristojnih državnih organov in instituci pri odkrivanju in pregonu
storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5367

PREDPISI EU
- dostopni na povezavi: eur-lex.europa.eu

•

strateški in programski dokumenti
• skupna letna poročila o delu državnih tožilstev so dostopna na naslednji povezavi:

http://www.dtrs.si/sl/vrhovno_drzavno_tozilstvo/porocila_o_delu_drzavnih_tozilstev/
• politika pregona: http://www.dt-rs.si/sl/zakonodaja/
• splošna navodila:
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/Microsoft%20Word%20%20Splosno%20navodilo%20o%20FP_22_9_2016.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/Microsoft%20Word%20%20Splosno%20navodilo%20o%20FP_22_9_2016.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/Microsoft%20Word%20%20Splosno%20navodilo%20o%20FP_22_9_2016.pdf"šno navodilo o finančnih
preiskavah
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/navodila/kaznovalni%20nalog.pdf" HYPERLINK
"http://www.dt-rs.si/uploads/documents/navodila/kaznovalni%20nalog.pdf"
HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/navodila/kaznovalni%20nalog.pdf"šno navodilo o vlaganju
kaznovalnega naloga
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/navodila/nesorazmernost.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/navodila/nesorazmernost.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/navodila/nesorazmernost.pdf"šno navodilo o pogojih pri
odločanju v primerih nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja in
posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/preiskava%20in%20pritozbe.pdf" HYPERLINK
"http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/preiskava%20in%20pritozbe.pdf" HYPERLINK
"http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/preiskava%20in%20pritozbe.pdf"šno navodilo
o sodelovanju državnega tožilca pri nujnih preiskovalnih dejanjih in pri preiskovalnih
dejanjih v preiskavi ter sejah senata pritožbenega sodišča
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/obvescanje.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/obvescanje.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/obvescanje.pdf"šno navodilo oobveščanju o
zadevah širšega pomena, ki imajo posebno odmevnost
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/odlozen_pregon.pdf" HYPERLINK

"http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/odlozen_pregon.pdf"
HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/odlozen_pregon.pdf"šno navodilo za enotno
uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega
pregona (Ur.l. RS 24/2011)
Splo HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/ovadbe.pdf"
HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/ovadbe.pdf"
HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/ovadbe.pdf"šno
navodilo o obravnavanju anonimnih, psevdonimnih in šikanoznih ovadb in ovadb
zoper neznane storilce
Splo HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/pogajanja.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/pogajanja.pdf" HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/pogajanja.pdf"šno navodilo o pogajanjih ter o
predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in sporazuma o krivdi
Splo HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/sankcije1.pdf"
HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/sankcije1.pdf"
HYPERLINK "http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/sankcije1.pdf"šno
navodilo o predlaganju vrste in višine kazni, varnostnih ukrepov oziroma predlogov,
da se izreče sodni opomin ali pogojna obsodba
Splo HYPERLINK "http://www.uradni-list.si/1/content?id=102954" HYPERLINK
"http://www.uradni-list.si/1/content?id=102954" HYPERLINK "http://www.uradnilist.si/1/content?id=102954"šno navodilo o pogojih in okoliščinah odstopanja zadev v
postopek poravnavanja (Ur.l. RS. št.24/2011)
Politika zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti dr
HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/Politika_integritete.pdf" HYPERLINK
"http://www.dt-rs.si/uploads/documents/zakonodaja/Politika_integritete.pdf"
HYPERLINK "http://www.dtrs.si/uploads/documents/zakonodaja/Politika_integritete.pdf"žavnih tožilstev

•

katalog upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali
javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSVO RS
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije (VDT) opravlja državnotožilske funkcije pred
Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, ter usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne
dejavnosti nad okrožnimi državnimi tožilstvi in Specializiranim državnim tožilstvom Republike
Slovenije (SDT) s Posebnim oddelkom.

VDT v okviru opravljanja državnotožilske funkcije pred Vrhovnim sodiščem RS:
na kazenskem področju:
• 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 Vrhovno državno tožilstvo
RS,
• 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.
V okviru usklajevalne, nadzorstvene in izobraževalne dejavnosti nad delom Okrožnih
državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva:
• analizira obstoječe prakse državnih tožilstev in na podlagi analiz svetuje državnim
tožilstvom z namenom povečanja učinkovitosti njihovega poslovanja. Skrbi za širjenje
in vzpodbuja uvajanje novih dobrih praks državnotožilske uprave in nadzoruje tudi
pravočasnost poslovanja državnih tožilstev,
• izvaja splošne strokovne preglede dela okrožnih državnih tožilstev in specializiranega
oddelka, delne nadzorstvene preglede, posamezne nadzorstvene preglede
konkretnih kazenskih zadev ter obravnava in odloča o vloženih nadzorstvenih
pritožbah,
• ugotavlja zakonitost, strokovno pravilnost, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in
možnosti ter pravočasnost postopanja državnih tožilcev v kazenskih zadevah in skrbi
za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in napak ter za prenašanje tožilke prakse, ki se
je ob pregledih izkazala kot dobra, na ostale državne tožilce,
• organizira in vodi strokovno izobraževanje državnih tožilcev, strokovnih sodelavcev in
državnotožilskih pripravnikov.
Podrobnejši opis dostopen na: http://www.dt-rs.si/sl/
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA

Enajst okrožnih državnih tožilstev opravlja naloge prvostopenjskega organa. Na okrožna
državna tožilstva so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni državni tožilci in višji državni
tožilci.
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).
ODDELEK ZA PREISKOVANJE IN PREGON URADNIH OSEB S POSEBNIMI POOBLASTILI (Posebni
oddelek)
Posebni oddelek deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem
pri SDT RS. Posebni oddelek je izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih
dejanj, če jih storijo uradne osebe navedene v 199. členu ZDT-1 (to so uradne osebe Policije,
vojaške policije, ki imajo posebna pooblastila policije, itd).
Državni tožilci tega oddelka so pristojni za pregon kaznivih dejanj, ki jih storijo osebe iz 199.
člena ZDT-1, za usmerjanje policistov Posebnega oddelka in policije pri odkrivanju in
preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj.

•

seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

Državno tožilstvo na podlagi prvega odstavka 180. člena Zakona o državnem tožilstvu ZDT-1
upravlja vpisnike, imenike in evidence državnega tožilstva. Imeniki, evidence in vpisniki se
vodijo v enotnem informacijskem sistemu državnega tožilstva, katerega centralni skrbnik je
na podlagi 51. člena Državnotožilskega reda strokovno informacijski center (SIC).
Klasifikacijski načrt, ki je priloga Državnotožilskega reda, opredeljuje posamezna imena
vpisnikov, imenikov in evidenc.

METAPODATKOVNI OPIS INFORMATIZIRANE ZBIRKE PODATKOV
1. naziv institucije
2. naziv zbirke podatkov
3. področje

Vrhovno državno tožilstvo RS
Informacijski sistem
Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
1. vpisnik
-Kt: kazenski postopek zoper fizične in pravne osebe
-Ktn: predkazenski postopek zoper neznane stoprilce
-Ktpp: obvestila in usmerjanje v predkazenskem postopku
- Ktpp-z: prikriti preiskovalni ukrepi
-Kti: netipični kazenski postopki pred sodiščem prve stopnje
-Ct: civilne zadeve
-Utv: upravne zadeve
-Tu: tožilska uprava
2. evidenca
- Kdp: evidenca zaseženega denarja in dragocenosti
- Ecd: evidenca zasežnih predmetov
3. Imenik
- ImKAObd: imenik obdolžencev v kazenskih zadevah
- ImKaObdOšk: imenik oškodovancev in ovaditeljev v kazenskih
zadevah
4. seznam
- SezPrSrOP: seznam prejemnikov sredstev iz odloženega
pregona
- SezOsKD: seznam oseb, pri katerih se opravlja splošno
koristno delo
- SezPor: seznam poravnalcev
* podrobnejša klasifikacija informacijskega sistema je razvidna
iz priloge 4 Državnotožilskega reda:
4. opis vsebine
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_675
5. pravne podlage
Državnotožilski red (SOP 2012-01-0258 )
6. ključne besede
Kazenski postopek
Slovenija, meja območja zbirke podatkov: Zahodna meja:
7. območje, na katero se
14.467675, Vzhodna meja: 15.690511, Severna meja: 46.5727,
vsebovani podatki nanašajo Južna meja: 46.015423.
8. dostopnost podatkov
podatki niso javno dostopni
9. morebitni posebni pogoji
za uporabo oz. ponovno
uporabo
/
10. morebitni pogoji glede
zaračunavanja cene za
ponovno uporabo
/
11. morebitni internetni
naslov za dostop oz.
vpogled podatkov
/

12. morebitni internetni
naslov do odprtih podatkov
(strojno berljiva oblika)
13. datum nastanka
14. pogostost osveževanja
podatkov
15. oblika zapisa
16. jezik zapisa
17. opis morebitne
povezanosti podatkov z
drugimi javnimi evidencami
oz. podatkovnimi zbirkami
ali navedbo, da ni take
povezave
18. odgovorna oseba

•

/
Vpisnik prvič informatiziran leta 1995, prenovljen 6. 5. 2013
dnevno
MS-SQL baza (datoteke - pdfA)
slovenski

Povezave z ZZZS, KDD, URSIKS, CKE in CRP
Jure Pečovnik, višji državni tožilec (jure.pecovnik@dt-rs.si)

seznam drugih informatiziranih podatkov, ki jih vodi na podlagi področne
zakonodaje s svojega delovnega področja

/

•

PODROBEN OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ima vsak pravico
do dostopa do informacij javnega značaja, z izjemami, ki so taksativno navedene v 6. členu
ZDIJZ.
Prosilec lahko zahteva informacijo na formalen (pisen) ali neformalen način pri organu, ki
razpolaga z zahtevano informacijo. V zahtevi mora biti določno opredeljena informacija, ki jo
prosilec želi pridobiti, pri čemer je zaželena podrobnejša opredelitev dokumenta, na kateri se
informacija nahaja.
Prosilec navede naslov in način posredovanja informacije (elektronska pošta, navadna
pošta…). O dostopu do informacij javnega značaja odloča uradna oseba iz 9. člena ZDIJZ v
roku, kot ga določa ZDIJZ v 23. členu in v skladu s pravili splošnega upravnega postopka
(ZUP).

• STROŠKOVNIK
Stroškovnik je predpisan z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Ur. l. RS, št. 24/2016; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941) v
17. členu.
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne
storitve.

•

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
• Zahteve za dostop do statističnih podatkov o delu tožilstva

http://www.dt-rs.si/sl/vrhovno_drzavno_tozilstvo/porocila_o_delu_drzavnih_tozilstev/

• ostale zahteve se nanašajo na posamezne zadeve, ki zahtevajo individualno
obravnavo

