
Številka: Dts 3/2023-7
Datum: 15. 3. 2023

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

naziv organa: Državnotožilski svet
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
predstojnik: Igor Lučovnik, predsednik Državnotožilskega sveta 
telefon: 01 434 1935
e-pošta: dts@dt-rs.si
spletna stran: http://www.drzavnotozilski-svet.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI 
RAZPOLAGA:

a) ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA:

Državnotožilski svet

strokovna služba 
Državnotožilskega 

sveta

urad 
Državnotožilskega 

sveta

služba za strokovno 
podporo

Komisija za etiko in 
integriteto

Državnotožilski svet sestavlja 9 članov, od tega 4 člani, ki jih izvolijo 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.

mailto:dts@dt-rs.si
http://www.drzavnotozilski-svet.si/
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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; 
- 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;

- oblikuje listo treh kandidatov za imenovanje evropskega tožilca in predlog za 
imenovanje evropskih delegiranih tožilcev; 

- 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; 
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- odloča o premestitvi in dodelitvi državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo 
RS; 

- odloča o drugih zadevah, če tako določa zakon.

Pri Državnotožilskem svetu je kot samostojno delovno telo imenovana tudi Komisija za etiko 
in integriteto. Komisijo za etiko in integriteto sestavljajo trije državni tožilci, ki jih imenuje 
Državnotožilski svet. Dva člana imenuje izmed kandidatov, ki jih predlagajo državna tožilstva 
preko vodij na poziv Državnotožilskega sveta, enega pa izmed članov Državnotožilskega sveta. 
Državnotožilski svet lahko imenuje tudi nadomestnega člana, ki v primeru izločitve 
posameznega člana Komisije za etiko in integriteto le tega nadomešča.

Komisija za etiko in integriteto ima naslednje pristojnosti:
- sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev Kodeksa državnotožilske 

etike; 
- izdaja priporočila za spoštovanje pravil državnotožilske etike in integritete v skladu s 

Kodeksom državnotožilske etike; 
- sprejema smernice s področja državnotožilske etike in integritete v skladu s Kodeksom 

državnotožilske etike; 
- v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in 

usposabljanje državnih tožilcev na področju državnotožilske etike in integritete. 

naziv: Državnotožilski svet, Komisija za etiko in integriteto 
naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
predstojnik: Janja Vrečič Perhavec, vrhovna državna tožilka, predsednica Komisije za etiko in 
integriteto 
telefon: 01 434 1935
e-pošta: dts@dt-rs.si
spletna stran: http://www.drzavnotozilski-svet.si/komisija-za-etiko-in-integriteto 

Strokovna in administrativna dela za Državnotožilski svet in za Komisijo za etiko in integriteto 
opravlja strokovna služba Državnotožilskega sveta.

b) KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB OZIROMA OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Uradni osebi za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja za Državnotožilski svet sta: 

Igor Lučovnik, predsednik Državnotožilskega sveta 
naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1935 
e-pošta: dts@dt-rs.si

mag. Barbara Lipovšek, višja državna tožilka, podpredsednica Državnotožilskega sveta 
naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1935 
e-pošta: dts@dt-rs.si

mailto:dts@dt-rs.si
http://www.drzavnotozilski-svet.si/komisija-za-etiko-in-integriteto
mailto:dts@dt-rs.si
mailto:dts@dt-rs.si
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Uradni osebi za odločanje o dostopu do informacij javnega značaja za Komisijo za etiko in 
integriteto sta: 

Janja Vrečič Perhavec, vrhovna državna tožilka, predsednica Komisije za etiko in integriteto 
naslov: Državnotožilski svet, Komisija za etiko in integriteto, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1935 
e-pošta: dts@dt-rs.si

Lucija Helbl, okrožna državna tožilka, namestnica predsednice Komisije za etiko in integriteto 
naslov: Državnotožilski svet, Komisija za etiko in integriteto, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1935 
e-pošta: dts@dt-rs.si 

Uradne osebe za vodenje postopka odločanja o dostopu do informacij javnega značaja so:

dr. Peter Rudolf, vrhovni državni tožilec
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Nina Potočnik, pravosodna svétnica (PDI) - II
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Sabina Horvat, višja pravosodna svetovalka II (PDI)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Katarina Klepec, pravosodna svétnica (PDI) - I
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Mojca Kert, pravosodna svétnica (PDI) - II 
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Nina Milost, pravosodna svétnica (PDI) - II 
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968 
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

mag. Nuša Kavšek Kostevc, pravosodna svétnica (PDI) - I
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana

mailto:dts@dt-rs.si
mailto:dts@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
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telefon: 01 434 1968
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Anžej Žužek, višji pravosodni svetovalec II (PDI)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Špela Pogačar Škulj, pravosodna svétnica (PDI) - II
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Maja Kilar, višja pravosodna svetovalka II (PDI)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

Anamarija Pia Škulj, višja pravosodna svetovalka II (PDI)
naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Vilharjeva cesta 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01 434 1968
e-pošta: dtrs@dt-rs.si

c) SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA S POVEZAVAMI NA 
VSEBINO POSAMEZNEGA PREDPISA:

Ustava Republike Slovenije (URS): 
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 sodniški službi (ZSS):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO334 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP):
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603 

Državnotožilski red (DTR): 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_675 

Poslovnik Državnotožilskega sveta:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL125

mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
mailto:dtrs@dt-rs.si
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5812
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO334
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_675
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=POSL125
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Merila za uspešnost pregona državnih tožilstev:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Akti/Merila%20za%20uspesnost%20pregona%20drzavnih%20tozilstev.pdf 

Merila za kakovost dela državnih tožilcev za oceno državnotožilske službe:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Akti/Merila_kakovost%20dela%20drzavnih%20tozilcev%20za%20OTS_%2027.1
0.2016.pdf 

Sprememba Navodila za pripravo ocene državnotožilske službe: 
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Akti/Sprememba_Navodila_za_pripravo_ocene_dt_sluzbe.pdf 

Sprememba Navodila za pripravo ocene državnotožilske službe: 
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Sprememba_Navodila_priprava_OTS.pdf 

Navodilo za pripravo ocene državnotožilske službe:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Akti/Navodilo%20za%20pripravo%20ocene%20drzavnotozilske%20sluzbe.pdf 

Merila, metode in pravila za preizkus strokovne usposobljenosti in drugih sposobnosti 
kandidatov za državne tožilce:
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila,%20metode%20in%20pravila.pdf 

Kodeks državnotožilske etike:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Komisija%20za%20etiko%20in%20integriteto/Kodeks_drzavnotozilske_etike.pdf 

d) SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA 
POROČILA, STALIŠČA, MNENJA IN ANALIZE:

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2021:
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2021.pdf 

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2020:
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2020.pdf

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2019:
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2019.pdf

http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila%20za%20uspesnost%20pregona%20drzavnih%20tozilstev.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila%20za%20uspesnost%20pregona%20drzavnih%20tozilstev.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila_kakovost%20dela%20drzavnih%20tozilcev%20za%20OTS_%2027.10.2016.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila_kakovost%20dela%20drzavnih%20tozilcev%20za%20OTS_%2027.10.2016.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila_kakovost%20dela%20drzavnih%20tozilcev%20za%20OTS_%2027.10.2016.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Sprememba_Navodila_za_pripravo_ocene_dt_sluzbe.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Sprememba_Navodila_za_pripravo_ocene_dt_sluzbe.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Sprememba_Navodila_priprava_OTS.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Navodilo%20za%20pripravo%20ocene%20drzavnotozilske%20sluzbe.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Navodilo%20za%20pripravo%20ocene%20drzavnotozilske%20sluzbe.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Akti/Merila,%20metode%20in%20pravila.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Komisija%20za%20etiko%20in%20integriteto/Kodeks_drzavnotozilske_etike.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Komisija%20za%20etiko%20in%20integriteto/Kodeks_drzavnotozilske_etike.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2021.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2021.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2021.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2020.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2020.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2020.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2019.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2019.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2019.pdf
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Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2018:
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2018.pdf

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2017:
https://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2017.pdf 

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2016:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2016.pdf 

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2015:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2015.pdf 

Mnenje k Skupnemu letnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2014:
http://www.drzavnotozilski-
svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20l
etnemu%20porocilu/2014.pdf 

e) KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV OZIROMA DRUGIH 
URADNIH ALI JAVNIH STORITEV, KI JIH ORGAN VODI OZIROMA ZAGOTAVLJA SVOJIM 
UPORABNIKOM:

Vodenje postopkov v zvezi s pristojnostmi, določenimi v 2.a) točki tega kataloga.

f) SEZNAM JAVNIH EVIDENC, KI JIH UPRAVLJA ORGAN:

Državnotožilski svet ne upravlja nobene javne evidence.

g) SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV, KI JIH VODI ORGAN NA PODLAGI 
PODROČNE ZAKONODAJE S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA:

Metapodatkovni opis informatizirane zbirke podatkov:

https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2018.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2018.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2018.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2017.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2017.pdf
https://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2017.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2016.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2016.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2016.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2015.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2015.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2015.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2014.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2014.pdf
http://www.drzavnotozilski-svet.si/files/Odlocbe,%20stalisca,%20mnenja,%20zapisniki/Mnenje%20k%20skupnemu%20letnemu%20porocilu/2014.pdf
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1. naziv institucije Državnotožilski svet 
2. naziv zbirke podatkov Informacijski sistem
3. področje Državnotožilska samouprava in upravne naloge
4. opis vsebine Vpisnik:

- Dts
- Tu 

5. pravne podlage Državnotožilski red 
6. ključne besede Državnotožilska samouprava 
7. območje, na katero se 
vsebovani podatki nanašajo

Slovenija, meja območja zbirke podatkov: Zahodna meja: 
14.467675, Vzhodna meja: 15.690511, Severna meja: 
46.5727, 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 Vpisnik prvič informatiziran 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

/

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

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, 
da jo pridobi na vpogled ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis, če 
uradna oseba odloči, da gre za prosto dostopno informacijo javnega značaja oziroma da ne 
gre za katero od zakonskih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Pisna zahteva mora vsebovati navedbo 
organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem 
zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali 
pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in 
način, na katerega se želi seznaniti z vsebino zahtevne informacije. Vpogled v zahtevano 

mailto:jure.pecovnik@dt-rs.si
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informacijo javnega značaja v prostorih organa je mogoč v predhodno dogovorjenem času. 

4. STROŠKOVNIK:

Stroške posredovanja informacij javnega značaja ureja Uredba o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti 
presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

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

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z 
ZBIRKAMI PODATKOV:

– ocene državnotožilske službe,
– dokumenti, ki se nanašajo na postopke imenovanj državnih tožilcev.

po pooblastilu
Igorja Lučovnika

predsednika Državnotožilskega sveta

mag. Barbara Lipovšek
podpredsednica Državnotožilskega sveta

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941
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