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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o državnem odvetništvu /ZDOdv/ 

 

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 in 

75/16 – UZ70a 

  

     

tč. predpis določba pojasnilo 

     

1.1 Zakon o državnem odvetništvu /ZDOdv// 

Uradni list RS, št. 23/17 

 1 

 

1.2 Pristojnosti in naloge predsednika pokrajine po Zakonu o državnem odvetništvu /ZDOdv/ 

  

tč. pristojnosti in naloge predsednika pokrajine  določba pojasnilo 

    

1 Državnemu odvetništvu lahko predlaga, da pokrajino v 

posameznem postopku pred sodiščem v Republiki Sloveniji, ki je 

za pokrajine in za Republiko slovenijo izjemnega pomena, 

zastopa državno odvetništvo. 

3/12. člen 3 

2 Državnemu odvetništvu lahko predlaga, da oblikuje posamezno 

pravno mnenje, povezano z varstvom premoženjskih in drugih 

pravic in interesov pokrajine, če gre za zadevo, ki ima neposredne 

posledice za javna sredstva 

26. člen 4 

 

1.3 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o državnem odvetništvu /ZDOdv/ 

  

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Državnemu odvetništvu na njegovo zahtevo brezplačno posreduje 

osebne in druge podatke in obvestila ali pojasnila, potrebna za 

zastopanje v posamezni zadevi. 

1/7. člen 2 
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o državnem odvetništvu 

/ZDOdv/ 

 

Izvajanje določil Zakona o državnem odvetništvu /ZDOdv/ ima finančne posledice za državni proračun v 

okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o državnem odvetništvu 

/ZDOdv/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine 

 

1 Zakon o državnem odvetništvu /ZDOdv/ ureja položaj, pristojnosti in organizacijo državnega 

odvetništva, pristojnosti in posebnosti delovno-pravnih razmerij državnih odvetnikov, nadzor nad 

delom državnega odvetništva in druga vprašanja, povezana z delovanjem državnega odvetništva (1. 

člen ZDOdv).  

 

2.1 Dostop do zbirk podatkov, evidenc in registrov 

 

2 V skladu z določilom 7. člena Zakona o državnem odvetništvu /ZDOdv/ morajo organi lokalnih 

skupnosti državnemu odvetništvu na njegovo zahtevo brezplačno posredovati osebne in druge 

podatke in obvestila ali pojasnila, potrebna za zastopanje v posamezni zadevi. V ta namen lahko 

državno odvetništvo zahteva od pristojnega organa, da mu brezplačno posreduje na vpogled spis o 

posamezni zadevi ter nadalje uporabi podatke iz njegove vsebine (7. člen ZDOdv). 

 

2.2 Zastopanje pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji 

 

3 Kot je določeno z tretjim odstavkom 12. člena Zakona o državnem odvetništvu /ZDOdv/ lahko 

samoupravna lokalna skupnost predlaga, naj jo v posameznem postopku pred sodiščem v Republiki 

Sloveniji, ki je zanje in za Republiko Slovenijo izjemnega pomena, zastopa državno odvetništvo. Državno 

odvetništvo lahko zastopanje odkloni z obrazloženim mnenjem generalnega državnega odvetnika. 
 

2.3 Oblikovanje pravnega mnenja 

 

4 Samoupravna lokalna skupnost lahko predlaga, naj državno odvetništvo oblikuje posamezno pravno 

mnenje, povezano z varstvom njenih premoženjskih in drugih pravic in interesov, če gre za zadevo, 

ki ima neposredne posledice za javna sredstva. Državno odvetništvo lahko z obrazloženim mnenjem 

generalnega državnega odvetnika odkloni oblikovanje navedenega pravnega mnenja (26. člen 

ZDOdv). 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pokrajina, pristojnosti, pokrajinska uprava, državno odvetništvo. 

 

 

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 in 

75/16 – UZ70a). 

ZDOdv - Zakon o državnem odvetništvu /ZOdv/ (Uradni list RS, št. 23/17). 

 

 

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 in 75/16 – UZ70a). 

Zakon o državnem odvetništvu /ZOdv/ (Uradni list RS, št. 23/17). 


