DRŽAVNOTOŽILSKI SVET

Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01 434 19 63
E-pošta: dts@dt-rs.si

Številka: Dts 10/16-8
Datum: 29. 12. 2016

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
ZA DRŽAVNOTOŽILSKI SVET

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
1. 1. NAZIV ORGANA, KI JE IZDAL KATALOG
Državnotožilski svet
1. 2. ODGOVORNA URADNA OSEBA, KI JE KATALOG SPREJELA
Boris Ostruh, vrhovni državni tožilec, predsednik Državnotožilskega sveta
1. 3. DATUM OBJAVE OZIROMA DATUM ZADNJE SPREMEMBE KATALOGA
Datum prve objave:
29. 12. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.drzavnotozilski-svet.si/katalog_informacij_javnega_znacaja.html
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S
KATERIMI RAZPOLAGA
2. 1. ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
Državnotožilski svet sestavlja 9 članov, od tega 4 člani, ki so jih izvolili državni tožilci izmed
državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega izmed tistih, ki imajo naziv
vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in
okrajnega državnega tožilca; 4 člani, ki jih izvoli Državni zbor Republike Slovenije na predlog
predsednika Republike Slovenije izmed pravnih strokovnjakov; ter 1 član, ki ga imenuje
minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Predsednika in podpredsednika
izvolijo člani Državnotožilskega sveta izmed sebe.
Državnotožilski svet ima naslednje pristojnosti:
– daje mnenje k politiki pregona državnega tožilstva;
– daje pobude za sprejetje ali spremembo splošnih navodil;

–
–

podaja mnenja o predlogih za imenovanje državnih tožilcev;
izdeluje ocene državnotožilske službe in odloča o napredovanju državnih tožilcev v skladu z
ZDT-1;
– poda predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca RS in mnenje k imenovanju
njegovega namestnika ter imenuje vodje okrožnih državnih tožilstev in njihove namestnike;
– odloča o premestitvah in dodelitvah državnih tožilcev;
– odloča o nezdružljivosti funkcije državnega tožilca;
– daje mnenje k predlogu skupnega finančnega načrta za državna tožilstva in mnenje
Državnemu zboru Republike Slovenije o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti
državnih tožilcev;
– sprejme merila za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe in merila
za uspešnost pregona državnih tožilstev;
– daje mnenje k številu mest državnih tožilcev na državnih tožilstvih;
– daje mnenje k skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev;
– daje mnenje o izvedbi pravosodnega nadzora;
– predlaga ali zahteva odpravo kršitve oziroma odpravi kršitev, s katero je bila prizadeta
samostojnost državnega tožilca, in po potrebi objavi svojo ugotovitev;
– imenuje in razrešuje disciplinske organe;
– sprejme merila in metode za preizkus strokovne usposobljenosti in drugih sposobnosti
kandidatov;
– na predlog vodje Specializiranega državnega tožilstva RS odloča o predlogu za dodelitev
državnega pravobranilca za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na Specializirano
državno tožilstvo RS;
– sprejme Kodeks državnotožilske etike;
– imenuje Komisijo za etiko in integriteto;
– daje soglasje k politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj ter izpostavljenosti
državnih tožilstev in spremlja njeno uresničevanje;
– predlaga spremembe ali dopolnitve politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih
tveganj ter izpostavljenosti državnih tožilstev;
– z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sprejme poslovnik, s katerim natančneje uredi
postopek priprave in poteka sej, način dela Državnotožilskega sveta, glasovanja, izvrševanja
odločitev, načine varovanja tajnosti podatkov, sodelovanja z drugimi organi in obveščanja
javnosti;
– poda predlog za imenovanje nacionalnega predstavnika v Eurojustu in njegovega
namestnika;
– na predlog nacionalnega predstavnika v Eurojustu imenuje pomočnika nacionalnega
predstavnika v Eurojustu;
– poda predhodno mnenje k Nacionalnemu sistemu za usklajevanje dejavnosti Eurojusta in k
nacionalnim korespondentom Eurojusta;
– poda predhodno mnenje k Državnotožilskemu redu, ki ga izda minister za pravosodje;
– skupaj z generalnim državnim tožilcem RS in ministrom za pravosodje dvakrat na leto na
skupnih sestankih z vodji državnih tožilstev obravnava delo tožilstev ter sprejme oziroma
uskladi ukrepe, potrebne za izvedbo letnih programov;
– odloča o premestitvi in dodelitvi državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS;
– odloča o drugih zadevah, če tako določa zakon.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Državnotožilski svet nima notranjih organizacijskih enot.
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Organigram organa:
Državnotožilski svet

Strokovna služba Državnotožilskega sveta

naziv: Državnotožilski svet
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01/434-1935
e-pošta: dts@dt-rs.si
spletna stran: http://www.drzavnotozilski-svet.si/
predstojnik: predsednik Državnotožilskega sveta, vrhovni državni tožilec Boris Ostruh
2. 2. KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE OZIROMA OSEB, PRISTOJNIH ZA
POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja za Državnotožilski svet je Aleksander
Lenard. Njegovi namestnici sta Vesna Kermavt in Petra Šubernik.
Aleksander Lenard, višji pravosodni svetnik
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
01/434-1927 ali 01/434-1958
aleks.lenard@dt-rs.si
Vesna Kermavt, višja pravosodna svetovalka III
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
01/434-1966
vesna.kermavt@dt-rs.si
Petra Šubernik, višja pravosodna svetovalka III
Vrhovno državno tožilstvo RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
01/434-1923
petra.subernik@dt-rs.si
2. 3. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S
POVEZAVAMI NA VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA
Ustava Republike Slovenije (URS), Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143,
47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16.
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1), Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 –
ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15.
Zakon o sodniški službi (ZSS), Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09,
33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15 in 17/15.
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Zakon o sodiščih (ZS), Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09,
86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15.
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUS-1), Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZDIJZ), Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.
Državnotožilski red (DTR), Uradni list RS, št. 7/12, 29/12 in 45/16.
Poslovnik Državnotožilskega sveta, Uradni list RS, št. 35/16.

Predpisi lokalnih skupnosti in predpisi EU:
Predpisi lokalnih skupnosti in predpisi EU se na Državnotožilski svet ne nanašajo.

2. 4. SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
Državnotožilski svet ni predlagatelj predpisov.
2. 5. SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI
TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZE Z
DELOVNEGA PODROČJA ORGANA IZ 6. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2014 (povezava).
Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2015 (povezava).
2. 6. KATALOG UPRAVNIH, SODNIH IN ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
OZIROMA DRUGIH URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI
OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM UPORABNIKOM
Državnotožilski svet:
– podaja mnenja o predlogih za imenovanje državnih tožilcev;
– izdeluje ocene državnotožilske službe in odloča o napredovanju državnih tožilcev;
– odloča o uvrstitvah v plačni razred državnih tožilcev;
– poda predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca RS in mnenje k imenovanju
njegovega namestnika ter imenuje vodje okrožnih državnih tožilstev in njihove namestnike;
– odloča o premestitvah in dodelitvah državnih tožilcev;
– odloča o nezdružljivosti funkcije državnega tožilca;
– na predlog vodje Specializiranega državnega tožilstva RS odloča o predlogu za dodelitev
državnega pravobranilca za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na Specializirano
državno tožilstvo RS;
– poda predlog za imenovanje nacionalnega predstavnika v Eurojustu in njegovega
namestnika;
– na predlog nacionalnega predstavnika v Eurojustu imenuje pomočnika nacionalnega
predstavnika v Eurojustu;
4

–
–

odloča o premestitvi in dodelitvi državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS;
odloča o drugih zadevah, če tako določa zakon.

2. 7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN
Državnotožilski svet ne vodi nobene javne evidence.
2. 8. SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI
ORGAN
–
–
–

dokončna mnenja po 33. členu ZDT-1;
imenovanja in dodelitve državnih tožilcev;
napredovanja državnih tožilcev.

2. 9. NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV
Akti Državnotožilskega sveta (povezava).
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ORGANU
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
–
Opis dostopa preko spleta za navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo
informacije javnega značaja: za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete splošni
brskalnik (internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera ipd.).
–
Opis »fizičnega« dostopa po predhodno dogovorjenem času, prostoru in načinu seznanitve
z informacijo: Trg OF 13, 1000 Ljubljana (zemljevid).
–
Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju
in ponovni uporabi informacije javnega značaja: v zgradbi so dvigala, možen je vpogled v
dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za
slabovidne (povečava črk).
–
Opis delnega dostopa: v skladu z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja.
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA,
VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV.
1. Število razrešenih državnih tožilcev zaradi negativne ocene državnotožilske službe.
2. Datum imenovanja vodje državnega tožilstva.

Boris Ostruh
predsednik Državnotožilskega sveta
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DN: c=SI, o=state authorities,
ou=web-certificates,
givenName=Boris, sn=Ostruh,
cn=Boris Ostruh,
serialNumber=1234918514052
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