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1 Pregled pristojnosti in nalog občine po Zakonu o državnem tožilstvu /ZDT-1/ 

 

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

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, 75/16 – UZ70a 

135. člen 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 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, 19/15, 23/17 

– ZSSve, 36/19 
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1.2 Pristojnosti in naloge občinske uprave po Zakonu o državnem tožiltvu /ZDT-1/ 

 

tč. pristojnosti in naloge občinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Na zahtevo državnemu tožilstvu nudi pomoč, ki jo potrebuje za 

dejanja iz svoje pristojnosti, če zakon ne določa drugače. 

12. člen 3 

2 Poravnalcem v kazenskih zadevah ponudijo na razpolago 

brezplačno uporabo občinskih prostor, ki so potrebni in primerni 

za opravljanje poravnavanja, kolikor občina razpolaga s takšnimi 

prostori in jih lahko dajo na razpolago v tak namen. 

207. člen 4 

 

 

2 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam občine s komentarjem 

 

1 Ustava RS v 135. členu ustanavlja državnega tožilca, katerega naloga je, da vlaga in zastopa 

kazenske obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti. Obenem 136. člen določa, da 

funkcija državnega tožilca ni združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne 

samouprave in v organih političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za katere to 

določa zakon. 

 

2 Ureditev in pristojnosti državnih tožilstev so določene v Zakonu o državnem tožilstvu /ZDT-1/.  
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2.1 Medsebojna pomoč 

 

3 V skladu z določilom 16. člena ZDT-1 morajo organi samoupravnih lokalnih skupnosti na zahtevo 

državnemu tožilstvu dati pomoč, ki jo potrebuje za dejanja iz svoje pristojnosti, če zakon ne določa 

drugače.  

 

2.2 Brezplačna uporaba občinskih prostorov 

 

1 V skladu z določilom drugega odstavka 207. člena ZDT-1 morajo samoupravne lokalne skupnosti 

(občine) .dati poravnalcem v kazenskih zadevah na razpolago brezplačno uporabo njihovih prostorv, 

ki so potrebni in primerni za opravljanje poravnavanja, kolikor razpolagajo s takšnimi prostori in jih 

lahko dajo na razpolago za tak namen. 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, občina, pristojnosti, občinska uprava, državno tožilstvo. 

 

 

Uporabljene kratice 

 

Ustava RS - Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (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, 

75/16 – UZ70a). 

ZDT-1 - 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, 19/15, 23/17 

– ZSSve, 36/19). 

 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (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, 75/16 – UZ70a). 

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, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19). 


