OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Skupino proračunskih uporabnikov državnih tožilstev (44) sestavljajo: Vrhovno državno tožilstvo Republike
Slovenije, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, okrožna državna tožilstva. v Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani,
Mariboru, Murski Soboti, Novi gorici, Novem mestu, Krške, na Ptuju in v Slovenj Gradcu ter Državnotožilski svet. Vsako
državno tožilstvo je samostojen proračunski uporabnik s svojim finančnim načrtom, generalni državni tožilec RS oziroma vodje
okrožnih državnih tožilstev pa so odredbodajalci porabe proračunskih sredstev.
Ključne naloge državnega tožilstva opredeljuje temeljna funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb
oziroma pregona kaznivih dejanj. Nosilci temeljne funkcije so državni tožilci, ki kot upravičeni tožilci po
Zakonu o kazenskem postopku vlagajo in zastopajo obtožbe, vlagajo pritožbe in druga redna ter izredna
pravna sredstva, sodelujejo z organi odkrivanja, jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v
predkazenskem postopku. Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni tožilec odpravi
protipravno stanje zunaj funkcije pregona. V skladu z zakonom izvršuje državni tožilec svojo funkcijo tudi v
civilno upravnih postopkih. V okvir nalog, ki jih opravlja Vrhovno državno tožilstvo RS, sodi nastopanje
pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih, civilnih in upravnih zadevah.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
090302 - Izvajanje funkcije pregona
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS
4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju
4417 - Okrožno državno tožilstvo v Kopru
4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju
4419 - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
4420 - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
4421 - Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
4422 - Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
4423 - Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
4424 - Okrožno državno tožilstvo v Krškem
4425 - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
4426 - Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
4427 - Državnotožilski svet
4428 - Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
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Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

4411 - Vrhovno državno tožilstvo RS
Oris proračunskega uporabnika
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je najvišje tožilstvo v državi, v sklopu katerega delajo vrhovni in višji državni tožilci, ter okrožni ali
okrajni državni tožilci, ki so lahko dodeljeni na vrhovno državno tožilstvo zaradi opravljanja zahtevnejših strokovnih nalog. VDT RS ima oddelke:
Kazenski oddelek, Oddelek za civilne in upravne zadeve in Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor, Oddelek za organizacijo in razvoj
upravljanja in Oddelek za mednarodno sodelovanje. Pri VDT RS deluje kot notranja organizacijska enota Strokovno informacijski center. V okviru
VDT RS deluje tudi nacionalni predstavnik v Eurojustu.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva

Opis podprograma
Vrhovno državno tožilstvo RS (VDT RS), kot vrh državno tožilske organizacije, je pristojno za nastopanje pred Vrhovnim sodiščem RS v kazenskih,
gospodarsko-kazenskih, civilnih in upravnih zadevah, opravlja svetovalno in usmerjevalno vlogo pri zagotavljanju dela okrožnih državnih tožilstev,
izobraževalne naloge, izvaja nadzor in na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje politiko pregona kaznivih dejanj, sprejema pravna stališča ter izdaja
navodila za delo državnih tožilstev in skrbi za mednarodno sodelovanje. V okviru Eurojusta, katerega osnovno poslanstvo je spodbujati in okrepiti
koordinacijo in sodelovanje med nacionalnimi organi v boju proti težjim oblikam čezmejnega kriminala, zadevajoč države članice Evropske
unije, delujeta slovenska predstavnika z VDT RS. Strokovno informacijski center je pristojen za zagotavljanje strokovne pomoči s področja davčne,
finančne, računovodske in drugih strok, ki je potrebna za strokovno in učinkovito delovanje državnih tožilcev pri usmerjanju odkrivanja in pregonu
storilcev kaznivih dejanj, razvoj, enotnost ter delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev in njeno usklajevanje z drugimi
informacijskimi sistemi na kazenskem področju, pripravo ter izdajo tožilskega glasila in strokovne literature, za urejanje intraneta in spletnih strani
državnih tožilstev in evidentiranje pravnih problemov strokovne narave ter priprava in organiziranje usklajevanja in strokovnega sodelovanja pri
njihovem obravnavanju. VDT RS nastopa tudi kot predlagatelj finančnega načrta za državna tožilstva in Državnotožilski svet.

4411-20-0001 - Izvajanje pristojnosti VDT RS
Opis ukrepa
Ukrep 4411-20-0001 - Izvajanje pristojnosti VDT RS - predstavlja sredstva za delovanje Vrhovnega državnega tožilstva RS; za plače, materialne
stroške, delovanje predstavnikov Eurojusta v Haagu in zagotavljanja strokovne pomoči državnim tožilcem s področja davčne, finančne,
računovodske in drugih strok.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ocene in izračuni sredstev pravic porabe za stroške plač temeljijo na zakonskih podlagah, ki določajo izplačilo plač in drugih prejemkov v javnem
sektorju. Ocena in izračun sredstev za materialne stroške in zagotavljanje strokovne pomoči državnim tožilcem temeljijo na oceni porabe sredstev za
stalne stroške v letu 2020 in na oceni sredstev za izvedbo načrtovanih del v letu 2021 in 2022.

Neposredni učinki
C7717 - Učinkovito ukrepanje v postopkih izrednih pravnih sredstev
Prispeva k rezultatu: C2234 - Hitrejše reševanje zadev tožilstva
Cilj Vrhovnega državnega tožilstva RS je tekoče in kvalitetno reševati zadeve v postopkih z rednimi in izrednimi pravnimi sredsti. Z vlaganjem
izrednih pravnih sredstev zagotoviti sprejem pravnih stališč oziroma oblikovanje sodne prakse ter uveljavljanje obtožne teze pred instančnimi
sodišči, kar učinkuje na pravilno in zakonito delo sodišč in državnih tožilcev

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10564

Število vloženih aktov

VIR

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2018

963,00

2020

1.160,00

0,00

2021

1.180,00

0,00

2022

1.180,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10564 - Število vloženih aktov
Ciljna vrednost za leto 2021 je spremenjena v skladu s Predlogom letnega programa dela VDT RS za leto 2021.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS
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I10564

Število
Kazalnik predstavlja podatke o vloženih aktih in izrednih pravnih sredstvih. Kazalnik prikazuje pobude za vložitev zahtev za varstvo
vloženih aktov zakonitosti v kazenskih in civilnih zadevah ter v zadevah prekrškov.

C7718 - Učinkovito izvajanje nadzorstvenih in izobraževalnih nalog
Prispeva k rezultatu: C2234 - Hitrejše reševanje zadev tožilstva
S splošnimi, usmerjenimi, delnimi in posameznimi nadzorstvenimi pregledi želimo proučiti delo državnih tožilcev in državnotožilskega osebja ter nato
s podanimi napotili in izvedbo različnih vrst izobraževanj poskrbeti za odpravo morebitnih pomanjkljivosti, sistemskih nepravilnosti in napak v
konkretnih kazenskih zadevah, za razširitev znanja ter izboljšanje in poenotenje državnotožilske prakse v prihodnje ter s tem zagotovitev hitrega in
učinkovitega poslovanja državnega tožilstva pri obravnavi kazenskih zadev. Z organiziranjem in izvajanjem izobraževanja državnih tožilcev in
državnotožilskega osebja Strokovni center prispeva k večji suverenosti in samostojnosti pri odločanju ter k dvigu kvalitete aktov

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10567

Število v nadzoru pregledanih zadev

I10568

VIR ME

Število izobraževalnih aktivnosti

število

dni

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

2018

2.878,00

2020

2.749,00

0,00

2021

2.749,00

0,00

2022

2.749,00

0,00

2020

4,00

0,00

2021

4,00

0,00

2022

4,00

0,00

2018

3,19

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10567 - Število v nadzoru pregledanih zadev
Ciljna vrednost je usklajena s poročanjem za leto 2019.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Število v
nadzoru
I10567
pregledanih
zadev

OPIS
Kazalnik obsega splošne preglede (posameznega tožilstva kot celote), usmerjene preglede (ki jih narekuje aktualna problematika), delne
preglede (ki služijo kot podlaga za odločitev glede ustreznosti tožilca za opravljanje državnotožilske službe in morebitnemu napredovanju v
plačnem razredu, v višji državnotožilski naziv, na višje državnotožilsko mesto ali na položaj svetnika) in posamezne nadzore (zaradi
odločanja o nadzorstvenih pritožbah ter ostalih vlogah strank, posameznih fizičnih in pravnih oseb, državnih organov in institucij ter
medijskih objav, v katerih je bilo opozorjeno na domnevno nezakonitost, strokovno nepravilnost, neažurnost oz. kakršnokoli
pomanjkljivost pri odločitvah in ravnanjih državnih tožilcev).

Število
Kazalnik predstavlja povprečno število izobraževalnih dni na zaposlenega na državnih tožilstvih, ki jih je organiziralo Vrhovno državno
I10568 izobraževalnih tožilstvo RS v samostojni organizacijiter v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje, Centrom za izobraževanje v pravosodju, Društvom
aktivnosti
državnih tožilcev Slovenije in v organizaciji ministrstevter drugih izobraževalnih ustanov.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

62,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDT-1

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

4411-20-0002 - Izvajanje pristojnosti Državnotožilskega sveta
Opis ukrepa
V okviru ukrepa 4411-20-0002 - Izvajanje pristojnosti Državnotožilskega sveta - načrtujemo sredstva za delovanje DTS, za plače in materialne stroške
organa. V sklopu proračunske postavke materialnih stroškov so načrtovana tudi sredstva za sejnine in povračila stroškov članov Državnotožilskega
sveta za udeležbo na njegovih sejah.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ocene in izračuni sredstev za stroške plač temeljijo na zakonskih podlagah, ki določajo izplačilo plač in drugih prejemkov v javnem sektorju. Ocena
in izračun sredstev za materialne stroške temeljijo na oceni porabe sredstev za stalne stroške v letu 2020 in na oceni sredstev za izvedbo načrtovanih
del v letu 2021 in 2022. Ocena sredstev za stroške sejnin in povračil stroškov članov Državnotožilskega sveta temelji na zakonskih določbah (ZDT-1)
in načrtovanem številu sej.

Neposredni učinki
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C7727 - Učinkovito izvajanje nalog po ZDT iz okvira pristojnosti DTS
Prispeva k rezultatu: C2234 - Hitrejše reševanje zadev tožilstva
Cilj je zakonito izvajanje nalog državnotožilske samouprave in upravnih nalog ter sodelovanje pri zagotavljanju enotnosti pregona in pri varovanju
samostojnosti državnih tožilcev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10637

Kadrovski postopki

I10639

VIR

Drugi postopki

ME

IZH. LETO

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

število

2018

0,00

2020

90,00

0,00

2021

90,00

0,00

2022

90,00

0,00

2020

15,00

0,00

število

2018

0,00

2021

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Kadrovski
I10637
postopki
I10639

Drugi
postopki

OPIS
Kazalnik zajema postopke oziroma odločitve Državnotožilskega sveta v kadrovskih zadevah, kot npr. imenovanja, ocenjevanje in
napredovanje državnih tožilcev, imenovanja vodij in namestnikov vodij državnih tožilstev.
Kazalnik zajema druge postopke oziroma odločitve Državnotožilskega sveta, ki niso zajete v kazalniku Kadrovski postopki, kot npr. mnenja,
priporočila, stališča, soglasja.

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

5,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDT-1

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

4411-20-S001 - Male investicije 2021-2022
Opis skupine projektov
Projekt 4411-20-S001 je enovit projekt malih investicij državnih tožilstev in Državnotožilskega sveta načrtovan v skladu s 35. členom Zakon o
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 za nakup osnovnih sredstev in izvajanje investicijskega vzdrževanja, če je ta izdatek nujen za
nepredvidena popravila, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev, ki so potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja.

Neposredni učinki
C7729 - Posodobitev opreme - osnovnih sredstev
Prispeva k rezultatu: C2234 - Hitrejše reševanje zadev tožilstva
Cilj programa je posodobitev pisarniške in druge opreme zaradi povečanega števila zaposlenih, zamenjava dotrajane ali manjkajoče pisarniške
opreme, ureditve varovanja prostorov in ljudi, zamenjava posameznih dotrajanih sobnih klim v objektih, kjer klimatske naprave še niso urejene,
posodobitev telekomunikacijske opreme, nakup ali posodobitev programske opreme manjše vrednosti, ureditev arhivskih prostorov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10625 Vrednost posodobitve opreme na zaposlenega

IZH. LETO

EUR 2018

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

86,88

2021

112,83

0,00

2022

104,86

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10625 - Vrednost posodobitve opreme na zaposlenega
Ciljna vrednost je izračunana tako, da je vrednost sredstev, ki jih na državnih tožilstvih in Državnotožilskemu svetu namenjamo v posodobitev
opreme deljena z načrtovanim številom zaposlenih v letu 2021 in 2022.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Vrednost posodobitve Kazalnik Vrednost posodobitve opreme na zaposlenega predstavlja obseg sredstev, ki jih bodo državna tožilstva in Državnotožilski
I10625 opreme na
svet v leti 2021 in 2022 v skladu s 35. členom Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 namenila za posodobitev
zaposlenega
opreme.
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09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

4411-20-0003 - Izvajanje funkcije pregona
Opis ukrepa
V ukrepu 4411-20-0003 - Izvajanje funkcije pregona - načrtujemo sredstva za delo enajstih okrožnih državnih tožilstev; Okrožno državno tožilstvo v
Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi gorici, Novem mestu, Krškem, na Ptuju in v Slovenj Gradcu ter Specializiranega
državnega tožilstva RS, ki opravljajo naloge prvostopenjskega organa. Na okrožna državna tožilstva so razporejeni okrajni državni tožilci, okrožni
državni tožilci in višji državni tožilci. Njihovo območje delovanja se navezuje na okrožja enajstih okrožnih sodišč. Ukrep zajema sredstva za plače
zaposlenih, materialne stroške in plačila stroškov alternativnega reševanja sporov.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
Ocene in izračuni sredstev za stroške plač temeljijo na zakonskih podlagah, ki določajo izplačilo plač in drugih prejemkov v javnem sektorju. Ocena
in izračun sredstev za materialne stroške temelji na oceni porabe sredstev za stalne stroške v letu 2020 in na oceni sredstev za izvedbo načrtovanih
dodatnih del v letu 2021 in 2022. Ocena stroškov za alternativno reševanje sporov temelji na oceni reševanja kazenskih zadev v alternativni obliki v
letu 2020 in na oceni porabe sredstev v ta namen v letu 2019. Ocena sredstev za postavko ZOPNI temeljni na odprtih tekočih kazenskih zadevah.

Neposredni učinki
C7714 - Učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj
Prispeva k rezultatu: C2236 - Učinkovit pregon kaznivih dejanj na področju gospodarskega in zahtevnega kriminala ter finančnega kriminala
Državni tožilec je pristojen, da ukrene vse, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev in za usmerjanje
predkazenskega postopka; da zahteva preiskavo, da vloži in zastopa obtožbo in vlaga pritožbe.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10576 število prejetih zadev

I10577 Število rešenih zadev

I10578 Povprečen čas reševanja zadev

I10579 Število vloženih obtožnih aktov

I10580 Število zadev rešenih v alternativnih postopkih

I10581 Povprečen strošek na zadevo

VIR ME

IZH. LETO

število 2018

število 2018

dni

2018

število 2018

število 2018

EUR

2018

IZH. VREDNOST

LETO Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

28.232,00

2020

27.895,00

0,00

2021

27.981,00

0,00

2022

27.981,00

0,00

2020

28.292,00

0,00

2021

29.021,00

0,00

2022

29.021,00

0,00

2020

41,00

0,00

2021

41,00

0,00

2022

41,00

0,00

2020

9.358,00

0,00

2021

7.898,00

0,00

2022

7.898,00

0,00

2020

1.919,00

0,00

2021

1.821,00

0,00

2022

1.821,00

0,00

2020

722,97

0,00

2021

724,98

0,00

2022

716,38

0,00

29.025,00

41,00

6.751,00

2.370,00

630,85

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10576 - število prejetih zadev
Ciljna vrednost je spremenjena na podlagi pričakovanega pripada zadev v letu 2021. Izdelana je na podlagi Predlogov letnih programov dela
okrožnih državnih tožilstev in SDT RS.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10577 - Število rešenih zadev
Ciljna vrednost je spremenjena na podlagi pričakovanega pripada zadev v letu 2021. Izdelana je na podlagi Predlogov letnih programov dela
okrožnih državnih tožilstev in SDT RS.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10579 - Število vloženih obtožnih aktov
Ciljna vrednost je spremenjena na podlagi pričakovanega pripada zadev v letu 2021. Izdelana je na podlagi Predlogov letnih programov dela
okrožnih državnih tožilstev in SDT RS.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10580 - Število zadev rešenih v alternativnih postopkih
Ciljna vrednost je spremenjena na podlagi pričakovanega pripada zadev v letu 2021. Izdelana je na podlagi Predlogov letnih programov dela
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okrožnih državnih tožilstev in SDT RS.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I10581 - Povprečen strošek na zadevo
Povprečen strošek na zadevo se spreminja glede na znesek proračuna v letu 2021 in število načrtovanih rešenih zadev v letu 2021.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I10576 število prejetih zadev

Kazalec število prejetih zadev prikazuje število prejetih ovadb zoper polnoletne in mladoletne storilce ter zoper pravne osebe na
državnih tožilstvih in Specializiranem državnem tožilstvu RS.

I10577 Število rešenih zadev

Kazalec število rešenih zadev predstavlja število rešenih ovadb zoper polnoletne in mladoletne strorilce ter pravne osebe na
okrožnih državnih tožilstvih in Specializiranem državnemtožilstvu RS.

I10578

Povprečen čas reševanja Kazalec povprečen čas reševanja zadev predstavlja čas trajanja procesnih faz od prejema kazenske ovadbe do končne odločitve
zadev
državnega tožilca: vložitev obtožnice, zahteve za preiskavo, odstop od pregona, odstop drugi državi in zavrženje ovadbe.

I10579

Število vloženih
obtožnih aktov

I10580

Število zadev rešenih v Kazalec število zadev rešenih v alternativnih postopkih prikazuje število zavrženih ovadb zaradi uspešno zaključenega posotpka
alternativnih postopkih odloženega pregona in poravnavanja.

I10581

Povprečen strošek na
zadevo

kazalec število vloženih obtožnih aktov prikazuje število neposrednih obtožb in obtožnih predlogov zoper polnoletne storilce in
mladoletnike ter zoper pravne osebe.

Kazalec povprečen strošek na zadevo predstavlja gospodarnost in se izkaže tako, da se znesek proračunskih sredstev za
posamezno državno tožilstvo deli z vsoto načrtovanega števila rešenih zadev državnega tožilstva

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

510,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDR

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

ZDT-1

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)

ZJU

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

ZKP

Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

ZSPJS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

4416 - Okrožno državno tožilstvo v Celju
Oris proračunskega uporabnika
135. člen Ustave Republike Slovenije določa, da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. V skladu z 52. č l. Zakona o državnem
tožilstvu deluje Okrožno državno tožilstvo v Celju za območje Okrožnega sodišča v Celju in Okrajnih sodišč z območja tega sodišča, svoje funkcije
pred drugimi sodišči pa izvaja Okrožno državno tožilstvo v Celju tudi z Zunanjega oddelka v Velenju.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Temeljna naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj, usmerjanje predkazenskega postopka in druga procesna dejanja okrožnega
državnega tožilca po Zakonu o kazenskem postopku. Po zakonu o državnem tožilstvu so državna tožilstva samostojni državni organi, ki jim sredstva
za delo zagotavlja država.

4417 - Okrožno državno tožilstvo v Kopru
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Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo Koper je stvarno in krajevno pristojno delovati na območju krajevne pristojnosti Okrožnega sodišča v Kopru. Naš sedež
je v Kopru, v Postojni pa deluje zunanji oddelek, ki je pristojen obravnavati kazenske zadeve iz pristojnosti Okrajnega sodišča v Postojni.
Organizirani smo v treh oddelkih, t.j. pritožbeni, splošno-kazenski in gospodarsko-korupcijski oddelek.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Kazenski pregon je osnovna funkcija državnega tožilstva. Njegovo vlogo in delovanje opredeljujejo predpisi, med katerimi so temeljni Ustava
Republike Slovenije, Zakon o državnem tožilstvu in Zakon o kazenskem postopku.
Tožilstvo se na podlagi omenjenih predpisov vključuje v postopek zbiranja dokazov za potrebe uspešnega pregona v kar najzgodnejši fazi, saj so
uspešni zaključki kazenskih postopkov v veliki meri vezani na kvaliteto pridobljenih dokazov. Zaradi tega je predvsem pomembno dobro
sodelovanje med tožilstvom in policijo, ki je organ odkrivanja storilcev in storjenih kaznivih dejanj. Pooblastila tožilca v predkazenskem postopku so
predvsem v usmerjanju policije, njegove usmeritve pa so za policijo zavezujoče. Na podlagi pridobljenih dokazov tožilec sprejme odločitev o tem, ali
zahteva kazenski postopek pred pristojnim sodiščem kadar zaključi, da so za to podani potrebni zakonski pogoji ali zaradi pomanjkanja dokazov (oz.
iz kakšnega drugega zakonsko dovoljenega razloga) postopka ne zahteva in ovadbo zavrže. Ko tožilec zahteva kazenski postopek in ga sodišče tudi
uvede, pa se je potrebno udeleževati narokov (za zaslišanje ali glavnih obravnav), ki jih sodišče razpisuje in morebiti vlagati pritožbe na odločitve
sodišča oz. predloge Vrhovnemu državnemu tožilstvu za vlaganje izrednih pravnih sredstev na Vrhovno sodišče RS.

4418 - Okrožno državno tožilstvo v Kranju
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Kranju sodi med srednje velika tožilstva, tako, da je možnost večjega neposrednega obvladovanja, sodelovanja in
nadzora dela. Na tožilstvu je 24 zaposlenih od tega deset funkcionarjev (dva višja državna tožilca-vodja in namestnica vodje ODT, sedem okrožnih
državnih tožilcev in ena okrajna državna tožilka) štirje uradniki in deset strokovno tehničnih javnih uslužbencev.
Temeljna naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj. Za uresničevanje te naloge državni tožilec vlaga in
zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, vlaga pritožbe, sodeluje z organi odkrivanja, jih
usmerja in ukrepa, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem dejanj oziroma storilcev v okviru pristojnosti v predhodnem postopku. V okviru pooblastil,
ki jih določi državni tožilec lahko te naloge opravljajo tudi okrajni državni tožilci.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Okrožno državno tožilstvo v Kranju izvaja kazenski pregon za območje Okrožnega sodišča v Kranju in Okrajnih sodišč z območja tega okrožnega
sodišča, to so Okrajno sodišče v Kranju, Okrajno sodišče v Škoflji Loki, Okrajno sodišče v Radovljici in Okrajno sodišče na Jesenicah.

4419 - Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Oris proračunskega uporabnika
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Glede na velikost ODT v Ljubljani je delo na sedežu tožilstva organizirano v štirih oddelkih in sicer: Oddelku za gospodarski kriminal, Oddelku
splošne kriminalitete, Oddelku za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto in Pritožbenem oddelku. Poleg sedeža tožilstva je delo
organizirano tudi na treh zunanjih oddelkih v Trbovljah, Kočevju in Domžalah.
Državnotožilsko osebje na ODT v Ljubljani izvaja pooblastila in dolžnosti na podlagi ZDT-1 in Državnotožilskega reda (v nadaljevanju: DTR). Za
državnotožilsko osebje se uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj in pravice javnih uslužbencev, razen če z ZDT-1 ni določeno drugače (11. člen ZDT1).
Glede velikosti ODT Ljubljana, pri katerem je določeno najmanj 50 državnotožilskih mest ima skladno s tretjim odstavkom 124. člena ZDT-1, vodja
tožilstva imenovani dve namestnici, določene naloge državnotožilske uprave pa samostojno opravlja tudi direktor tožilstva.
V skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest je državnotožilsko osebje razporejeno po vrsti delovnih mest znotraj
posamezne notranje organizacijske enote. Na ODT v Ljubljani so delovna področja notranjih organizacijskih enot v skladu z Aktom o notranji
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in sicer: Urad vodje, Kadrovska služba, Finančno-računovodska služba, Evidenčno vpisniška služba,
Strojepisnica, Služba za vzdrževanje, Sprejemna pisarna ter tajništva vodij oddelkov. Izven organizacijskih enot so sistematizirana delovna mesta
Višji pravosodni svetovalec (PDI) in sodniški pripravnik.
Osnova za določitev števila mest državnih tožilcev je določena v odredbi o številu mest državnih tožilstev. Dejansko število zaposlenih tožilcev na
ODT v Ljubljani pa je določeno s kadrovskim načrtom.
ODT v Ljubljani se sooča z velikim številom odhodov, tako državnih tožilec kot tudi strokovnih sodelavcev, izbirni postopki za nove tožilce pa so
izjemno dolgotrajni in trajajo tudi po leto dni in več, kar ne zagotavlja, da bi odhajajoče tožilce lahko sproti nadomeščali. Pri tem na ODT v Ljubljani
predstavlja še posebej pereč problem veliko število, kar 11 tožilcev, ki so z ODT Ljubljana dodeljeni v druge organe, predvsem na Specializirano
državno tožilstvo (SDT), Posebni oddelek za pregon oseb s posebnimi pooblastili (OPP) ter na Eurojust in Državnotožilski svet ki jih ni moč
nadomestiti in zasedajo kvoto tožilskih mest na ODT v Ljubljani. Številne dodelitve tožilcev in imenovanja tožilcev iz ODT v Ljubljani na SDT in OPP
pa izjemno vplivajo tudi na samo strukturo zaposlenih tožilcev na ODT v Ljubljani, ki je trenutno sestavljeno iz zelo mladih tožilcev in tožilcev, ki v
precejšnjem številu že izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Zaradi odhoda oziroma imenovanja praktično celotne srednje generacije tožilcev na SDT, se
soočamo z veliko generacijsko vrzeljo in že težko zagotavljamo mentorstvo strokovnim sodelavcem in mlajšim kolegom.
Temeljna naloga tožilstva je odkrivanje in pregon storilcev kaznivih dejanj. Na to delovanje se navezujejo tudi kasnejše pristojnosti pri izvrševanju
funkcije, to je pri zastopanju obtožnih aktov pred sodišči in v vlaganju pritožb.
Velika pooblastila pa so dana tudi pri reševanju zadev v funkciji izven kazenskega pregona. Gre za instituta poravnave in odloženega pregona.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Na ODT v Ljubljani bomo tudi v letu 2020 cilj učinkovitega pregona storilcev kaznivih dejanj poskušali doseči s strokovno in pravočasno
obravnavo kazenskih ovadb, pri čemer v tem delu ne gre zanemariti, da je za strokovno in pravočasno delo potrebno tudi kvalitetno sodelovanje s
pristojno policijsko upravo ter drugimi državnimi organi, ki bi ga kazalo v naslednjih letih na posameznih področjih dela (npr. področje obravnave
gospodarskih kaznivih dejanj) še bolj okrepiti. V nadaljevanju se bo ODT v Ljubljani tudi v naslednjih letih posluževalo alternativnih oblik reševanja
sporov, kar bo v nadaljevanju prispevalo k zmanjšanju pripada zadev na kazenskem oddelku sodišč. Na ta način bo tudi moč posvetiti večjo
pozornost obravnavi težjih in kompleksnejših kaznivih dejanj. V naslednjih dveh letih bomo na ODT v Ljubljani v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev zagotavljali kontinuiteto strokovnega izobraževanja tožilskih funkcionarjev in javnih uslužbencev, ki nudijo strokovno pomoč pri delu v
posamezni zadevi. Poudariti je potrebno, da je dejansko število tožilskih funkcionarjev še vedno manjše od načrtovanega. Glede na izrazito
kadrovsko nestabilnost ODT v Ljubljani, zaradi številnih dodelitev državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS, Posebni oddelek,
Državnotožilski svet, EURojust, dveh porodniških dopustov državnih tožilk, šest urnih delovnikov tožilk, kandidatur tožilcev na Vrhovno državno
tožilstvo in sodniška mesta, ter napovedanih upokojitev, ODT v Ljubljani že sedaj, le z izjemnim dodatnim angažmajem tožilcev in s številnimi
organizacijskimi ukrepi težko obvladuje tekoči pripad.
V zvezi s postopki imenovanj novih državnih tožilcev in zaposlitev strokovnih sodelavcev velja omeniti tudi, da v so praksi pri razpisih za okrožne
državne tožilce pogosto izbrani kandidati, ki že opravljajo državnotožilsko funkcijo (kot okrajni državni tožilci), zaradi je česar je posledično za dvig
števila imenovanih državnih tožilcev potrebno po končanem postopku imenovanja okrožnih sprožiti še nov postopek imenovanja okrajnih državnih
tožilcev. Podobno se v praksi pri javnih natečajih za zaposlitev strokovnih sodelavcev za nedoločen čas kot strokovno najbolj usposobljeni
kandidati praviloma izkažejo kandidati, ki so že zaposleni kot strokovni sodelavci za določen čas (na podlagi poziva po 11.a členu ZPDI) in jih,
čeprav so bili kot državnotožilski pripravniki izbrani na javnem natečaju, pred iztekom 2-letnega obdobja brez izvedenega dodatnega javnega
natečaja ne moremo zaposlitvi za nedoločen čas. Posledično je tudi v primeru cilja dviga števila zaposlenih strokovnih sodelavcev v praksi potrebno
izvesti dva postopka javnega natečaja.
Pri opravljanju svoje funkcije je tožilstvo seveda vezano na dodeljena proračunska sredstva. Zaradi nenehnih novih potreb, ki so posledica vse
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večjega števila zahtevnejših zadev, to povečuje potrebo po izobraževanju tožilcev in zaposlovanju novih funkcionarjev kot tudi javnih uslužbencev.
V kolikor namreč želimo reševati in dosegati zastavljene cilje se temu ni moč izogniti. Posledično pa se ob tem seveda pojavi tudi večja potreba po
sredstvih, ki so vezana na plače, materialne stroške in manjše investicije.
Ustava Republike Slovenije (Ur. 1. RS, št. 33/91 in naslednji, v nadaljevanju: URS) v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa kazenske
obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti. Ureditev in pristojnost državnih tožilstev pa določa zakon.
Temeljni zakon, ki ureja organizacijo in pristojnosti državnih tožilstev, je Zakon o državnem tožilstvu (Ur. I. RS, št. 58/11 in naslednji, v nadaljevanju:
ZDT-1). Državna tožilstva opredeljuje kot samostojne državne organe, ki so del pravosodja. V skladu z ZDT-1 je v Republiki Sloveniji enajst
okrožnih državnih tožilstev (ODT v Ljubljani je eno izmed njih), Specializirano državno tožilstvo RS in Vrhovno državno tožilstvo RS.
Na podzakonski ravni poslovanje državnih tožilstev ureja Državnotožilski red (Ur. 1. RS, št. 7/12 in naslednji, v nadaljevanju: DTR). Posamezna
vprašanja dela natančneje urejajo pravilniki in navodila ter odredbe in odloki, ki jih Ministrstvo za pravosodje in VDT RS tekoče usklajujeta z
zakonsko ureditvijo in potrebami učinkovitega dela državnih tožilstev.
Na državnih tožilstvih opravljajo svojo funkcijo državne tožilke in državni tožilci (v nadaljevanju: državni tožilci) z izvajanjem pregona storilcev
kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere je tako določeno z zakonom ter z opravljanjem drugih nalog v skladu z zakonom. Pri opravljanju
svoje funkcije in reševanju zadev, ki so jim dodeljene v delo, delujejo državni tožilci v kazenskih zadevah predvsem na podlagi določb Kazenskega
zakonika (Ur. 1. RS, št. 50/12-UPB in naslednji, v nadaljevanju: KZ-1), Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. 1. RS, št. 98/04UPB in naslednji, v nadaljevanju ZOPOKD), Zakona o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 32/12-UPB in naslednji, v nadaljevanju ZKP), Zakona o
sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (Ur. 1. RS, št. 48/2013 in naslednji, v nadaljevanju: ZSKZDČEU-1) in Zakona o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Ur. 1 . RS, št. 91/11 in naslednji, v nadaljevanju: ZOPNI).
Pri izvrševanju funkcije kazenskega pregona državne tožilce usmerja politika pregona, ki jo je izdal generalni državni tožilec RS. Državne tožilce
zavezujejo tudi posamezna obvezna navodila, ki jih je izdal generalni državni tožilec RS. Pri izvrševanju svoje funkcije državni tožilci sodelujejo z
drugimi državnimi organi, najpogosteje s policijo kot organom odkrivanja. Sodelovanje s policijo, poleg ZKP, ureja tudi Uredba o sodelovanju
državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju
Specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Ur. 1. RS, št. 83/10).

4420 - Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je neposredni proračunski uprabnik. Temeljna naloga Okrožnega državnega tožilstva je funkcija vlaganja in
zastopanja kazenskih obtožb oziroma pregon kaznivih dejanj.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Temeljna naloga Okrožnega državnega tožilstva je funkcija vlaganja in zastopanja kazenskih obtožb oziroma pregon kaznivih dejanj. Nosilci temeljne
funkcije so državni tožilci, ki po Zakonu o kazenskem postopku vlagajo in zastopajo kazenske obtožbe, vlagajo pritožbe, sodelujejo z organi
odkrivanja, jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazenskem) postopku. Z institutom poravnavanja in odloženega
pregona ter kaznovalnih nalogov okrožni državni tožilec odpravi protipravno stanje zunaj funkcije pregona. Kadar tako določa zakon, s procesnimi
akti in drugimi pravnimi sredstvi nastopa v civilnih in drugih sodnih ter upravnih postopkih. Tožilstvo je tako državni organ, ki suvereno in
samostojno odloča o sprožitvi kazenskega pregona in tako tudi prevzema določeno stopnjo (so) odgovornosti za obseg kazenskih postopkov in
kakovost podlag, na katerih temeljijo obtožni akti. Naloga pregona pa je zaupana samostojnemu državnemu tožilcu, ki ga pri njegovem delu
zavezujeta le Ustava in zakon (3. čl. ZDT-1).

4421 - Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti deluje na območju Prekmurja in Prlekije, oziroma na območju štirih Upravnih enot (Murska Sobota,
Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona). V Pomurju je še vedno največ nezaposlenih oseb.
Posebnost tega majhnega, najvzhodnejšega in najsevernejšega dela države je ta, da neposredno meji na tri tuje države: na Republiko Avstrijo,
Republiko Madžarsko in Republiko Hrvaško. V Prekmurju, to je na območju Okrajnih sodišč Murska Sobota in Lendava živijo tudi pripadniki
madžarske narodnosti. Na Okrajnem sodišču v Lendavi, se za pripadnike madžarske narodnosti izvaja dvojezični postopek, kar predstavlja za naše
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tožilstvo določene obremenitve, posebej zato, ker le en tožilec obvlada madžarski jezik. V zadnji letih se je povečalo zaradi geografskega položaja
našega tožilstva tudi sodelovanje s tožilstvi sosednjih držav, predvsem v predkazenskem postopku.
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti vlaga in zastopa obtožbe ter izvaja druge funkcije pred Okrožnim sodiščem v Murski Soboti in Okrajnimi
sodišči v Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru in Gornji Radgoni. Na glavne obravnave na Okrajno sodišče v Ljutomeru, Gornji Radgoni in Lendavi
pa se vozijo tožilci s sedeža v Murski Soboti.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Osnovna naloga tožilstva je funkcija vlaganja in zastopanja obtožb v kazenskih postopkih, oziroma pregon kaznivih dejanj. Nosilci temeljnih funkcij
so državni tožilci, ki po Zakonu o kazenskem postopku vlagajo in zastopajo kazenske obtožne akte, vlagajo pritožbe, sodelujejo z organi odkrivanja,
jih usmerjajo in ukrepajo v okviru pristojnosti v predhodnem (predkazenskem) postopku. Z institutom poravnavanja in odloženega pregona državni
tožilci odpravijo protipravno stanje, zunaj kazenskega pregona pred sodiščem. Kadar tako določa zakon s procesnimi akti in drugimi pravnimi
sredstvi, nastopa v civilnih in drugih sodnih ter upravnih postopkih.
Kot vsa ostala državna tožilstva v Republiki Sloveniji tudi Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti deluje na podlagi 135. člena Ustave Republike
Slovenije, nadalje na podlagi določb Zakon o državnem tožilstvu, ki natačneje ureja splošne pristojnosti in pooblastila državni tožilcev, na podlagi
določb Državnotožilskega reda ter drugih predpisov oziroma navodil sprejetih s strani Vrhovnega državnega tožilstva. Najbolj pomembna zakona, ki
ju tožilstvu pri svojem delu uporablja pa sta vsekakor Kazenski zakoni in Zakon o kazenskem postopku.

4422 - Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici deluje za območje Okrožnega sodišča v Novi Gorici in območja okrajnih sodišč v Novi Gorici, Ajdovščini,
Tolminu in Idriji. Temeljna naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj, usmerjanje predkazenskega postopka in druga procesna
dejanja okrožnega državnega tožilca po Zakonu o kazenskem postopku.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
135 čl. Ustave RS določa, da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. Po zakonu o državnem tožilstvu so državna tožilstva
samostojni državni organi, ki jim sredstva za delo zagotavlja država. Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici deluje na področju Okrožnega sodišča
v Novi Gorici in okrajnih sodišč v Novi Gorici, Ajdovščini, Tolminu in Idriji.
Temeljna naloga državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj, usmerjanje predkazenskega postopka in druga procesna dejanja okrožnega
državnega tožilca po Zakonu o kazenskem postopku.

4423 - Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo Novo mesto, je samostojni pravosodni organ, brez zunanjih oddelkov. Pokriva področje Okrožnega sodišča v Novem
mestu, ter področja Okrajnih sodišč v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem. Poslanstvo in ključne naloge Okrožnega državnega tožilstva v Novem
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mestu, kot neposrednega proračunskega uporabnika so: izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih opravil določenih z zakonom,
prizadevanje za enoten pristop državnih tožilcev k izvajanju reševanja kazenskih zadev, izvajanje postopkov poravnavanja po 161 a čl. ZKP, izvajanje
odloženega pregona po 162 čl. ZKP, izvajanje dežurne službe po Državnotožilskem redu , izvajanje varovanja zaseženih stvari po Državnotožilskem
redu. Državno tožilstvo vlaga in zastopa kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja v kazenskem postopku. Vlaga predloge za pregon in
pravna sredstva v zadevah prekrškov in procesne akte v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Sredstva na tem ukrepu se načrtujejo za zagotavljanje za osnovnega delovanja Okrožnega državnega tožilstva. Sredstva se na tem ukrepu vodijo na
treh postavkah: plače, materialni stroški in alternativno reševanje sporov. Okrožno državno tožilstvo ima na dan priprave proračuna 26 zaposlenih
oseb (državni tožilci, višji pravosodni svetovalci in strokovno tehnični javni uslužbenci). Kadrovanje se usklajuje z kadrovskim načrtom, ki ga
potrjuje Vrhovno državno tožilstvo RS in se pripravlja na podlagi analize obremenjenosti zaposlenih po tožilstvih. Izhodišča, na katerih temeljijo
izračuni predlogov pravic porabe: Izhodišče za izračun predloga za postavko plače: letni program dela 2020, število zaposlenih v letu 2019,
izplačana plače do julija 2019, izhodišča proračunskega priročnika, kadrovski načrt 2019-2021. Izhodišče za izračun predloga za postavko
materialnih stroškov: analiza porabe materialnih stroškov v letu 2018 in 2019, plan izobraževanja za 2019-2021 in plan nabav 2019 - 2021.Izhodišča za
izračun predloga za postavko alternativno reševanje sporov: analiza porabe sredstev v preteklih letih. Sredstva na tem ukrepu omogočajo
opravljanje osnovnega poslanstva državnega tožilstva (izvajanje pregona storilcev kaznivih dejanj in drugih opravil določenih z zakonom,
prizadevanje za enoten pristop državnih tožilcev k izvajanju reševanja kazenskih zadev, izvajanje alternativnih postopkov reševanja sporov,
izvajanje varovanja zaseženih stvari, izvajanje 24 urne dežurne službe). Zadeve tožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo organizacijo tožilstva,
organizacija poslovanja, s katero se zagotavlja navzočnost na narokih in drugih dejanjih, pri katerih je udeležba obvezna, nujna ali koristna, skrb, da
je delo na državnem tožilstvu opravljeno zakonito, strokovno pravilno in pravočasno, statistično evidenčne zadeve, poročanje o problematiki dela
državnega tožilstva, kadrovsko personalne zadeve, sprotno strokovno izobraževanje, vodenje finančnega in materialnega poslovanja, upravljanje s
prostori, ki so dodeljeni v uporabo državnemu tožilstvu, skrbi za ukrepe in varnost ljudi in premoženja na državnem tožilstvu, druge zadeve
določene z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti.

4424 - Okrožno državno tožilstvo v Krškem
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Krškem deluje na področju štirih sodišč in pokriva dva največja mejna prehoda, Obrežje za cestni promet in Dobovo za
železniški promet. Sedež ima v Krškem, na naslovu Cesta krških žrtev 15a, v poslovni stavbi, ki jo je Ministrstvo za pravosodje kupilo od Občine
Krško in tožilstvu dalo v uporabo leta 2008. Na tožilstvu je 20 zaposlenih: 8 državnih tožilcev, 3 višji pravosodni svetovalci, 8 administrativnih
delavcev ter v letu 2018 zaposlen državnotožilski pripravnik za obdobje dveh let. Vsi zaposleni kot dobri gospodarji skrbijo za racionalno koriščenje
proračunskih sredstev, ki jih tožilstvo prejme za pokrivanje stroškov dela, materialnih stroškov, stroškov alternativnega reševanja sodnih sporov ter
za male investicije.
Okrožno državno tožilstvo se bo trudilo vzdrževati trend tekočega reševanja kazenskih zadev. Okrepilo bo svoje delovanje na področju reševanja
najzahtevnejših oblik kriminala tako na področju Posavja kot tudi izven meja Slovenije. Dobro sodelovanje z drugimi institucijami, predvsem s
sodišči in policijo ter centri za socialno delo, se bo še krepilo, saj dobro pripravljena kazenska ovadba zmanjša delo tožilca pri vlaganju obtožnih
aktov. Bagatelni kriminal se bo poskušal še naprej reševati z alternativnimi oblikami kazenskega pregona in sicer z odlaganji in poravnavami, kar bo
zmanjšalo pripad in posledično prispevalo k zmanjšanju obremenitev sodišč.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
135. čl. Ustave RS določa, da ureditev in pristojnosti državnih tožilstev določa zakon. Po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1) so državna tožilstva
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samostojni državni organi, ki jim sredstva za delovanje zagotavlja država iz sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik Okrožno
državno tožilstvo v Krškem uporablja proračunska sredstva za nemoteno poslovanje in izvajanje politike pregona, ki je v Letnem programu dela
Okrožnega državnega tožilstva v Krškem za leto 2021 podrobno opredeljena tako z letnim izvedbenim načrtom kot tudi z načrtom za izvajanje politike
pregona.
Kot državno tožilstvo ob enem od najfrekventnejših delov državne meje bo tudi v letu 2021 nameravalo prednostno obravnavati predvsem vse
zadeve čezmejne kriminalitete – trgovino z orožjem, sprovajanje tujcev preko državne meje (v vseh oblikah izvedbe), prenos mamil in prevoze
ukradenih vozil.
Naslednja prioriteta je obravnava kompleksnih gospodarskih kaznivih dejanj, kakor tudi preostalih kaznivih dejanj, ki izvirajo iz nekaterih tovrstnih
zadev – zlorabe socialnih pravic tujcev oziroma pridobitve pravic iz naslova združitve družin brez ustreznih pogojev. Tema je zelo pereča,
nespremenjeno stanje se pričakuje tudi v letu 2021. V tej povezavi bo posebna pozornost usmerjena tudi na kršitve pravic delavcev.
Prav tako se bo prednostno obravnavalo družinsko nasilje in vse oblike kaznivih dejanj na škodo otrok. Stalna prioriteta je tudi obravnava vseh
kaznivih dejanj, v katerih so odrejeni osebni omejevalni ukrepi.
Posebno pozornost se bo posvetilo tudi izvedbam finančnih preiskav. Kot ukrepe za učinkovito izvajanje se načrtujejo enake aktivnosti kot v
preteklih letih; tesno sodelovanje s policijo in njeno neposredno usmerjanje v takih zadevah. V obsežnejših zadevah tudi ustanovitev specializirane
preiskovalne skupine ter izvedbe finančne preiskave vedno, kadar bodo podani pogoji za to. Prav tako bo v vseh zahtevnejših zadevah en tožilec
vodil zadevo od začetka do konca, s povdarkom na skrajšanju samega kazenskega postopka z uporabo instituta sporazuma o priznanju krivde.
Tovrstne zadeve se bodo tudi v naprej striktno dodeljevale tožilcem, ki so specializirani za določena težja in specifična kazniva dejanja, kot je to
razvidno iz letnega razporeda dela.

4425 - Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju je samostojen državni organ, ki izvaja pregon storilcev kaznivih dejanj in ravnanj. Njegov položaj in razmerja z
drugimi organi, pravice in dolžnosti zaposlenih v zvezi s poslovanjem ureja Zakon o državnem tožilstvu in Državno tožilski red. Sredstva za delo
okrožnega državnega tožilstva se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. Nadzor nad upravnim poslovanjem državnih tožilstev izvaja
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. Okrožno državno tožilstvo na Ptuju deluje za območje Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju in
Okrajnega sodišča v Ormožu. Pred omenjenimi sodišči nastopajo višji državni tožilci, okrožni in okrajni državni tožilci. Okrožno državno tožilstvo na
Ptuju spada med neposredne proračunske uporabnike in se financira neposredno iz proračuna Republike Slovenije. Na dan 30.06.2020 je bilo na
Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju 18 zaposlenih. Od tega bo imenovanih v letu 2022 deset državih tožilcev (vendar pa bo en državni tožilec še
vedno dodeljen na delo na Specializirano državno tožilstvo), prav tako pa bodo zaposleni štirje višji pravosodni svetovalci (strokovni sodelavci),
ena pripravnica, štiri uradnice in štirje strokovno-tehnični delavci. V letu 2022 pričakujemo polno zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju se pri reševanju tekočih prispelih zadev poslužuje tudi drugih zakonsko predpisanih oblik reševanja zadev t. i.
alternativnih postopkov. Kot taka se največkrat pojavljata odloženi pregon na sedežu tožilstva ter postopek poravnavanja, ki jih za tožilstvo
opravljajo zunanji izvajalci - poravnalci. Alternativno reševanje zadev se v večini primerov izvaja uspešno in s tem zmanjšuje obremenjenost sodišč,
s tem pa tudi zmanjšuje stroške sodnih postopkov, ki bi sicer nastali, če bi se te zadeve obravnavale na sodiščih.

4426 - Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Oris proračunskega uporabnika
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu ima sedež na Poštni ulici 1 v Slovenj Gradcu. Ustanovljeno je bilo 1. 1. 1995. Od 17. 10. 2012 državno
tožilstvo vodi Branka ČAS, višja državna tožilka, z dnem 12.12.2012 pa je bil imenovan za namestnika vodje Ivo ŠUME, višji državni tožilec.
Poleg njiju so bili na dan 31.07.2019.zaposleni dve okrožni državni tožilki, ena okrajna državna tožilka ter dva višja pravosodna svetovalca (PDI).
Ostalo osebje na tožilstvu predstavljajo ena pravosodna svetnica (PDI) I, ena uradnica - računovodja ter pet javnih uslužbencev. Državnotožilski
pripravnik za leto 2021 ni planiran.
Delo Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu je bilo organizirano v specializiranih sestavih tožilcev.
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Prostori, v katerih Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu posluje od leta 1998, so v lasti Ministrstva za pravosodje. Za leto 2021, za katerega
podajamo poročilo, velja enako kot za predhodno leto, da se bodo izvajala na tožilstvu redna vzdrževalna dela v obsegu razpoložljivih sredstev ter
nujno potrebne zamenjave v okviru investicijskega vzdrževanja kot so klimatske naprave (postopoma v prihajajočih letih zamenjava vseh), ipd..
Poseg na strehi objekta, vključno z obnovo fasade je nujen in se pričakuje z realizacijo obnove poslovne stavbe, za kar potekajo razgovori z
Ministrstvom za pravosodje, ki je lastnik zgradbe, tako, da upamo, da bo en del nujno potrebnih del rešen v letu 2020, drugi pa v letu 2021.
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu je pristojno za opravo procesnih opravil pred Višjim, Okrožnimi in Okrajnimi sodišči. Dolžno je
zagotoviti opravljanje dežurne službe 24 ur na dan. V okviru dežurne službe je dolžno usmerjati predkazenski postopek. Na podlagi Zakona o
nalogah in pooblastilih policije tožilec odloča o izvedbi posameznih ukrepov, ki jih izvaja policija. Tožilstvo je nadaljnje dolžno nuditi pravno pomoč,
sprejemati vloge na zapisnik in sodelovati pri reševanju pravnih in konkretnih vprašanj na področju sodelovanja s policijo, centri za socialno delo,
finančno službo RS in drugimi inštitucijami in organi. Dolžno je izvajati alternativne metode reševanja zadev, to je odloženi pregon in poravnavanje.
Kadar so podani zakonski pogoji, ima državni tožilec pravico izvajati pogajanja z obdolženim in njegovim zagovornikom ter skleniti sporazum o
priznanju krivde.
Tožilstvo je dolžno skrbeti za redno izobraževanje zaposlenih in na podlagi napotil Vrhovnega državnega tožilstva RS izvajati politiko pregona
kaznivih dejanj. V tem okviru je dolžno izvajati redna izobraževanja.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Učinkovit pregon storilcev kaznivih dejanj bo mogoče zagotoviti samo z ustreznim številom zaposlenega kadra, njihovo strokovno
usposobljenostjo, sprotnim izobraževanjem ter z zagotovitvijo materialnih sredstev za redno in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe, delovnih
sredstev ter za nabavo nujno potrebnih delovnih sredstev in nujno potrebne strokovne literature.
Brez že tako skromnih odobrenih sredstev v bodoče ne bo mogoče zagotavljati uspešnega in učinkovitega pregona storilcev kaznivih dejanj.

4427 - Državnotožilski svet
Oris proračunskega uporabnika
Državnotožilski svet je samostojen državni organ. Sestavlja ga devet članov, od tega štirje 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; štirje člani, ki jih izvoli Državni zbor RS na predlog predsednika RS izmed pravnih strokovnjakov;
ter en član, ki ga imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Imenovani oziroma izvoljeni so za šest let in po poteku
mandata ne morejo biti takoj ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Pri Državnotožilskem svetu deluje tudi Komisija za etiko in integriteto, ki jo sestavljajo trije člani, ki so državni tožilci.
Strokovna in administrativna dela za Državnotožilski svet in Komisijo za etiko in integriteto opravlja strokovna služba Državnotožilskega sveta.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva

Opis podprograma
Državnotožilski svet je pristojen za imenovanje in razrešitev vodij okrožnih državnih tožilstev, za ocenjevanje in napredovanje, za premestitve,
dodelitve in za sodelovanje v postopku imenovanja državnih tožilcev, za dajanje mnenj k politiki pregona, za ocenjevanje uspešnosti in
učinkovitosti poslovanja državnih tožilstev, za varovanje samostojnosti pri opravljanju državnotožilske službe in za opravljanje drugih zadev v
skladu z Zakonom o državnem tožilstvu (ZDT-1).

4428 - Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije
Oris proračunskega uporabnika
Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj na področju organiziranega klasičnega in
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gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih kaznivih dejanj in drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno
organiziranost in usposobljenost za območje celotne države. Državni tožilci Specializiranega državnega tožilstva RS so razporejeni v oddelke, ki
rešujejo zadeve oddelčnega pravnega področja. Zaradi specializacije in boljše učinkovitosti delovanja SDT se državnim tožilcem dodeljujejo zadeve
po pravnih področjih dela, ki so vezana na njihovo dosedanje delo in specializacijo:
• gospodarska kriminaliteta,
• korupcijska kriminaliteta,
• organizirana kriminaliteta (kazniva dejanja terorizma, trgovine z ljudmi, spravljanje v suženjsko razmerje, neupravičene proizvodnje in prometa z
mamili, ponarejanje denarja) in
• pristojnosti v zvezi z ZOPNI.

09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090301 - Delovanje vrhovnega državnega tožilstva
09 - PRAVOSODJE
0903 - Delovanje tožilstev
090302 - Izvajanje funkcije pregona

Opis podprograma
Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je pristojno za pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj, katerih pregon terja posebno
organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti. Tako je SDT pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj zoper
gospodarstvo, za katere se lahko izreče kazen 5 let zapora ali hujša kazen (razen v zakonu določenih posameznih manj pomembnih kaznivih dejanj),
za kazniva dejanja za katere se lahko izreče kazen 10 let zapora ali hujša kazen storjena v hudodelski združbi, korupcijska kazniva dejanja, kazniva
dejanja terorizma in kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in trgovino z ljudmi. SDT je izključno pristojno tudi za usmerjanje preiskovanja,
vlaganja in zastopanja predlogov za začasno zavarovanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora.
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