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LETNO POROČILO DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA 

 
 

I. SPLOŠNI STATISTIČNI DEL 
 
1. ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA - ORGANIGRAM 
 
2. KADROVSKO STANJE DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA 

 

Tabela 1: Prikaz načrtovanih in zasedenih delovnih mest ter povprečne prisotnosti višjih državnih 
odvetnikov, državnih odvetnikov in kandidatov za državne odvetnike na dan 31. 12. 
preteklega leta 

državno 
odvetništvo 

višji državni odvetniki državni odvetniki kandidati za državne odvetnike 

 

načrt zasedba povprečna 
prisotnost* 

načrt zasedba povprečna 
prisotnost* 

načrt zasedba povprečna 
prisotnost* 

sedež v Ljubljani          

Zunanji oddelek v 
Mariboru  

         

Zunanji oddelek v 
Celju 

         

Zunanji oddelek v 
Kopru 

         

Zunanji oddelek v 
Kranju 

         

Zunanji oddelek v 
Murski Soboti 

         

Zunanji oddelek v 
Novi Gorici 

         

Zunanji oddelek v 
Novem mestu 

         

Zunanji oddelek 
na Ptuju 

         

SKUPAJ          

* povprečna prisotnost posameznika glede na število delovnih dni v letu 

 
 

Tabela 2: Prikaz načrtovanih in zasedenih delovnih mest drugih javnih uslužbencev državnega 
odvetništva na dan 31. 12. preteklega leta 

drugi javni uslužbenci zasedba skupaj načrt skupaj 

sedež v Ljubljani   

Zunanji oddelek v Mariboru    

Zunanji oddelek v Celju   

Zunanji oddelek v Kopru   

Zunanji oddelek v Kranju   

Zunanji oddelek v Murski Soboti   

Zunanji oddelek v Novi Gorici   

Zunanji oddelek v Novem mestu   

Zunanji oddelek na Ptuju   

SKUPAJ   

 
 



3. IZBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA 
 

4. IZVAJANJE NALOG  
 
4.1 PROBLEMATIKA S PODROČJA POSLOVANJA DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA  
4.2 PROBLEMATIKA S PODROČJA PRORAČUNSKEGA FINANCIRANJA 
4.3 PROBLEMATIKA PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE 
4.4 DELO PRI STROKOVNEM NADZORU IN UGOTOVITVE TER SISTEMSKI IN 

ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA ODPRAVO UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI 
4.5 DRUGI PODATKI, KI PRIPOMOREJO K CELOVITI PREDSTAVITVI POSLOVANJA 

DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA 
 
 

II. POSEBNI STATISTIČNI DEL 
 

1. PODATKI O GIBANJU ZADEV PO PODROČJIH IN PO ODDELKIH  
 

Tabela 3: Gibanje zadev ZBIRNO  

področje dela 

število 
prenesenih 
nerešenih 
zadev iz 

prejšnjih let 

letni pripad 
zadev 

zadeve v 
delu skupaj 

število 
rešenih 
zadev 

število 
nerešenih 

zadev na dan 
31.12. 

število vloženih 
predlogov, ki 

niso zajeti med 
rešenimi 
zadevami 

civilnopravne in 
gospodarske zadeve 

   
 

  

delovno in 
socialnopravne zadeve 

   
 

  

predhodni odškodninski 
postopki po ZKP 

   
 

  

predhodni odškodninski 
postopki po ZP-1  

   
 

  

postopki po ZVPSBNO       

postopki po ZPŠOIRSP       

postopki izvršbe in 
zavarovanja 

   
 

  

postopki zaradi 
insolventnosti in 
postopki prisilnega 
prenehanja 

   

 

  

nepravdni postopki       

postopki razlastitev       

upravne zadeve        

postopki po ZDen       

postopki po ZIKS       

postopki po ZVVJTO       

 
 
Tabela 4: Gibanje zadev na sedežu in na posameznem zunanjem oddelku  

področje dela 

število 
prenesenih 
nerešenih 
zadev iz 

prejšnjih let 

letni pripad 
zadev 

zadeve v 
delu 

skupaj 

število 
rešenih 
zadev 

število 
nerešenih 

zadev na dan 
31.12. 

število vloženih 
predlogov, ki 

niso zajeti med 
rešenimi 
zadevami 

civilnopravne in 
gospodarske zadeve 

   
 

  

delovno in 
socialnopravne zadeve 

   
 

  



predhodni odškodninski 
postopki po ZKP 

   
 

  

predhodni odškodninski 
postopki po ZP-1  

   
 

  

postopki po ZVPSBNO       

postopki po ZPŠOIRSP       

postopki izvršbe in 
zavarovanja 

   
 

  

postopki zaradi 
insolventnosti in 
postopki prisilnega 
prenehanja 

   

 

  

nepravdni postopki       

postopki razlastitev       

upravne zadeve        

postopki po ZDen       

postopki po ZIKS       

postopki po ZVVJTO       

 
 
Tabela 5: Prikaz načina rešitev posameznih zadev po področjih 

področje dela in 
procesna dejanja 

način rešitve 1* način rešitve 2* način rešitve 3* način rešitve …* 

civilnopravne in 
gospodarske zadeve 

 
 

  

delovno in 
socialnopravne zadeve 

 
 

  

predhodni 
odškodninski postopki 
po ZKP 

 

 

  

predhodni 
odškodninski postopki 
po ZP-1  

 

 

  

postopki po ZVPSBNO     

postopki po ZPŠOIRSP     

postopki izvršbe in 
zavarovanja 

 
 

  

postopki zaradi 
insolventnosti in 
postopki prisilnega 
prenehanja 

 

 

  

nepravdni postopki     

postopki razlastitev     

upravne zadeve      

postopki po ZDen     

postopki po ZIKS     

postopki po ZVVJTO     

* način rešitve določi državno odvetništvo glede na posamezno področje dela 

 
 
 
 



2. UDELEŽBA NA NAROKIH 
 
Tabela 6: Udeležba na narokih 

državno odvetništvo 

skupna udeležba višjih 
državnih odvetnikov 

skupna udeležba državnih 
odvetnikov 

skupna udeležba kandidatov 
za državne odvetnike 

poravnalni narok 

ostali 
naroki 

poravnalni narok 

ostali 
naroki 

poravnalni narok 

ostali 
naroki 

uspešni neuspešni uspešni neuspešni uspešni neuspešni 

sedež v Ljubljani 
         

Zunanji oddelek v Mariboru  
         

Zunanji oddelek v Celju 
         

Zunanji oddelek v Kopru 
         

Zunanji oddelek v Kranju 
         

Zunanji oddelek v Murski Soboti 
         

Zunanji oddelek v Novi Gorici 
         

Zunanji oddelek v Novem mestu 
         

Zunanji oddelek na Ptuju 
         

SKUPAJ 
         

 

 
3. PROCESNA DEJANJA 

 
Tabela 7: Procesna dejanja ZBIRNO 

področje dela in procesna dejanja 
procesno 
dejanje 1* 

procesno 
dejanje 2* 

procesno 
dejanje 3* 

procesno 
dejanje …

* 

civilnopravne in gospodarske zadeve     

delovno in socialnopravne zadeve     

predhodni odškodninski postopki po ZKP     

predhodni odškodninski postopki po ZP-1      

postopki po ZVPSBNO     

postopki po ZPŠOIRSP     

postopki izvršbe in zavarovanja     

postopki zaradi insolventnosti in postopki 
prisilnega prenehanja 

 
 

  

nepravdni postopki     

postopki razlastitev     

upravne zadeve      



postopki po ZDen     

postopki po ZIKS     

postopki po ZVVJTO     

* procesno dejanje določi državno odvetništvo glede na posamezno področje dela 

 
 
Tabela 8: Procesna dejanja sedeža in posameznega zunanjega oddelka 

področje dela in procesna dejanja 
procesno 
dejanje 1* 

procesno 
dejanje 2* 

procesno 
dejanje 3* 

procesno 
dejanje …* 

civilnopravne in gospodarske zadeve     

delovno in socialnopravne zadeve     

predhodni odškodninski postopki po ZKP     

predhodni odškodninski postopki po ZP-1      

postopki po ZVPSBNO     

postopki po ZPŠOIRSP     

postopki izvršbe in zavarovanja     

postopki zaradi insolventnosti in postopki 
prisilnega prenehanja 

 
 

  

nepravdni postopki     

postopki razlastitev     

upravne zadeve      

postopki po ZDen     

postopki po ZIKS     

postopki po ZVVJTO     

* procesno dejanje določi državno odvetništvo glede na posamezno področje dela 

 
 
4. PREDHODNI POSTOPKI 
 
Tabela 9: Predhodni postopki ZBIRNO 

predhodni postopek 
(vrsta postopka) 

število 
prejetih 
zadev 

število 
sklenjenih 
poravnav 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 10: Predhodni postopki na sedežu in na posameznem zunanjem oddelku 

predhodni postopek 
(vrsta postopka) 

število 
prejetih 
zadev 

število 
sklenjenih 
poravnav 

   

   

   

   

 
 
5. ZASTOPANJE (PRED SODIŠČI IN UPRAVNIMI ORGANI V RS), PRAVNO SVETOVANJE IN 
OBLIKOVANJE PRAVNIH MNENJ 
 
Tabela 11: Zastopanje in oblikovanje pravnih mnenj ZBIRNO 

področje dela 

število vloženih 

 
 
 

število 
ugodenih 
predlogov 

 
 
 

število 
odklonjenih 
predlogov 

zahtev predlogov 

zastopanje po prvem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po drugem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po tretjem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po 13. členu ZDOdv     

pravna mnenja po prvem odstavku 25. člena 
ZDOdv 

    

pravna mnenja po drugem odstavku 25. člena 
ZDOdv 

    

pravna mnenja po 26. členu ZDOdv     

 
 

Tabela 12: Zastopanje in oblikovanje pravnih mnenj na sedežu in na posameznem zunanjem 
oddelku 

področje dela 

število vloženih 

 
 
 

število 
ugodenih 
predlogov 

 
 
 

število 
odklonjenih 
predlogov 

zahtev predlogov 

zastopanje po prvem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po drugem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po tretjem odstavku 12. člena ZDOdv     

zastopanje po 13. členu ZDOdv     

pravna mnenja po prvem odstavku 25. člena 
ZDOdv 

    

pravna mnenja po drugem odstavku 25. člena 
ZDOdv 

    

pravna mnenja po 26. členu ZDOdv     

 
 

6. ZASTOPANJE PRED TUJIMI SODIŠČI IN TUJIMI ARBITRAŽAMI TER MEDNARODNIMI SODIŠČI 
IN MEDNARODNIMI ARBITRAŽAMI  
 



Tabela 13: Zastopanje pred tujimi sodišči in tujimi arbitražami ter mednarodnimi sodišči in 
mednarodnimi arbitražami 

sodišče 

število 
prenesenih 

odprtih 
zadev 

 
letni pripad 

zadev  

zadeve v 
delu 

skupaj 

 
število 

zaključenih 
zadev 

število odprtih 
zadev na dan 

31.12. 

tuja sodišča      

tuje arbitraže      

ESČP      

Sodišče EU      

Splošno sodišče 
EU 

     

Sodišče EFTA      

druga 
mednarodna 
sodišča 

     

ICSID arbitraža      

druge 
mednarodne 
arbitraže 

     

 
 

7. ZADEVE, V KATERIH JE BILO VLOŽENO PRAVNO SREDSTVO 
 

Tabela 14: Pravna sredstva in odločitev o pravnem sredstvu 
 

državno 
odvetništvo 

število zadev, v 
katerih je bilo 
vloženo redno 

pravno sredstvo 

število zadev, v 
katerih je bilo 

vloženo izredno 
pravno sredstvo 

skupaj 
vloženih 
pravnih 
sredstev 

odločitev o pravnem sredstvu 

zavrnjeno zavrženo ugodeno 

sedež v Ljubljani       

Zunanji oddelek v 
Mariboru  

      

Zunanji oddelek v 
Celju 

      

Zunanji oddelek v 
Kopru 

      

Zunanji oddelek v 
Kranju 

      

Zunanji oddelek v 
Murski Soboti 

      

Zunanji oddelek v 
Novi Gorici 

      

Zunanji oddelek v 
Novem mestu 

      

Zunanji oddelek na 
Ptuju 

      

SKUPAJ       

 
 

III. ANALITIČNI DEL 
 
1. KRATKA OBRAZLOŽITEV PRIMERJALNIH VREDNOSTI PO POSAMEZNIH PODROČJIH Z 

NAVEDBO UKREPOV, KI SO BILI IZVEDENI ZA OBLADOVANJE IN IZBOLJŠANJE 
REZULTATOV 
 

2. PRIKAZ IN OCENA ZAHTEVNEJŠIH PRIMEROV  
 

3. STRATEŠKE USMERITVE ZA NADALJNJE DELO DRŽAVNEGA ODVETNIŠTVA 
 


