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EPA 455-VIII

Komisija Državnega sveta za državno ureditev je, na podlagi drugega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
sprejela naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-1C) – skrajšani postopek
Komisija za državno ureditev (v nadaljevanju: komisija) je na 21. redni seji 17. 4.
2019 obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
tožilstvu (ZDT-1C), EPA 455-VIII (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju:
predlagatelj).
Komisija podpira predlog zakona.
***
Namen sprememb, ki jih prinaša predlog zakona, je implementacija postopkov
predlaganja kandidatov za imenovanje evropskega tožilca in postopek predlaganja
kandidatov za imenovanje evropskega delegiranega tožilca. Gre za uskladitev in
prilagoditev veljavnega zakona Uredbi Sveta (EU) 2017/1939 iz leta 2017 o izvajanju
okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT).
Uredba je neposredno uporabna, zato večje spremembe normativne ureditve ne
bodo potrebne, razen v delih, ki se nanašajo na položaj in imenovanje evropskih
javnih tožilcev, ki prihajajo iz Slovenije. V predlogu zakona so ključni 3 sklopi: pogoji
in postopek nabora kandidatov za evropskega delegiranega tožilca; pogoji in
postopek nabora kandidatov iz Slovenije za evropskega tožilca in njihove pravice ter
položaj.
Treba je regulirati postopek od poziva kandidatom k prijavam za odprta mesta pa vse
do imenovanja evropskega tožilca in evropskega delegiranega tožilca oziroma
tožilcev. Poziv bo objavilo Ministrstvo za pravosodje, v postopke izbire oz.
imenovanja pa bodo v nadaljnjih korakih vključeni vsi organi, ki morajo sodelovati
bodisi z mnenjem bodisi s stališčem. V postopkih bo sodeloval Državnotožilski svet, v

primeru evropskega javnega tožilca bo sodeloval generalni državni tožilec, v primeru
delegiranega evropskega tožilca pa bo udeležen še vodja Specializiranega
državnega tožilstva (SDT), ker bodo delegirani tožilci dodeljeni SDT. Oblikovala se
bo lista, politični vpliv pa je preprečen, saj bosta tako minister kot Vlada vezana na
listo, ki jo bo izoblikoval Državnotožilski svet kot samostojen in suveren organ ter kot
ključni steber državnotožilske uprave v našem sistemu.
Vsebina predloga zakona je bila strokovno usklajevana s predstavniki Vrhovnega
državnega tožilstva, Državnotožilskim svetom, z vodjem Specializiranega državnega
tožilstva. Vsi njihovi predlogi in mnenja so bili v predlogu zakona v celoti upoštevani.
***

Komisija je predlog zakona podprla in pri tem opozorila na pripombe Zakonodajnopravne službe Državnega zbora (ZPS), ki se nanašajo v glavnem na dve točki.
Predlagatelj je na seji komisije poudaril, da gre v primeru pripomb na 1. člen po
njihovem mnenju za pripombe redakcijsko-nomotehnične narave, saj ZPS daje
pripombo k napovednemu členu, ki ni vsebinski člen, zato ne vidijo potrebe, da se to
kakorkoli popravlja z amandmaji in s tem poseže v organizacijski predpis. Če bi se
kasneje kljub vsemu pojavila potreba po dopolnitvi zakona, ima Ministrstvo za
pravosodje v načrtu obsežnejšo novelo Zakona o državnem tožilstvu in v okviru teh
sprememb bi se lahko reševalo tudi to vprašanje.
V primeru 11. člena pa je predlagatelj članom komisije dejal, da na ministrstvu
menijo, da je potrebno, da člen, kot je zdaj reguliran v predlogu zakona, ostane,
čeprav posega v drug zakon, to je Zakon o sodniški službi. V primeru, če bo na
mesto evropskega glavnega tožilca kandidiral sodnik in bo na mesto imenovan, mu je
treba omogočiti mirovanje sodniške službe, zato se Ministrstvu za pravosodje zdi ta
določba potrebna. Res pa je, da v našem sistemu zelo neradi posegamo z enim
zakonom v polje drugih zakonov, v tujini je to bolj običajno, v tem primeru se zdi na
mestu, da se to naredi.
***
Za poročevalko je bila določena državna svetnica Bojana Potočan.
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