EOI

EPU

EDNK

EPZ

EP

EPS

Vpisnik

Policijsko preiskovanje
na Specializiranem
oddelku

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa zadeve v postopkih Gradivo, ki je za evidenco kaznivih
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni, zoper
storilce dejanj določeno z zakonom, ki
kaznivih dejanj
ureja delovanje policije.
PO
pa do zastaranja kazenskega pregona

Evidenca iskanih oseb

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca identifikacij

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca

Evidenca operativnih
informacij

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca

Evidenc oseb, zoper
katere so bili izvedeni
prikriti preiskovalni
ukrepi iz ZKP

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
Evidenca DNK preiskav pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca

Evidenca dogodkov

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca pridržanih in
zadržanih oseb

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca pritožb

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca uporabe
prisilnih sredstev

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Evidenca

Opis dokumentarnega gradiva
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ED

Rok hranjenja dokumentarnega
gradiva
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EI

Opis klasifikacijskega
znaka

Št.

EIO

Vrsta zbirke

560 /

KpPo

Glavna
organizacijska
enote, pri kateri
se vodi

Stran

Klasifikacijski
znak

Opis
dokumentarnega
gradiva

Evidenca

EFO

Evidenca

ET

Evidenca

EINP

Evidenca

EPP

Evidenca

Ktr

Vpisnik

Ktr-zb

4

Ktr-zb
Ktr-zb

5
6

Ktpp-Z

Vpisnik

Vpisnik

Vpisnik

Evidenca izdanih odredb
za prepoved
približevanja
Razne zadeve;
kazenske in splošne
zadeve, ki niso vpisane
v druge vpisnike
Razne zadeve;
kazenske in splošne
zadeve, ki niso vpisane
v druge vpisnike - zbirni
spisi
Razno
Strokovna mnenja
Pomembne sodbe
Sodna praksa
Vrhovnega sodišča
Brezplačna pravna
pomoč
Stečaji

Prikriti preiskovalni
ukrepi in zaščita prič

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.

PO

T

Kazenske in splošne zadeve, ki VDT, ODT, ODT
niso vpisane v druge vpisnike
ZO, SDT, PO

T
T
T
T

kazenske in splošne
zadeve, ki niso Kazenske in splošne zadeve, ki
vpisane v druge niso vpisane v druge vpisnike - VDT, ODT, ODT
vpisnike
zbirni spisi
ZO, SDT, PO

T
T
T

T

zaupne
zadeve
zoper
storilce
kaznivih dejanj v
predkazenskem
postopku

Zadeve, v katerih se predlagajo ali
izvajajo prikriti preiskovalni ukrepi,
ukrepi za zaščito prič, in z njimi
VDT, ODT, ODT
povezani ukrepi.
ZO, SDT, PO
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1
2
3

Evidenca iskanih in
najdenih predmetov

PO

Št.

KTR-zb
Ktr-zb
Ktr-zb
Ktr-zb

Evidenca fotografiranih
oseb
Evidenca usmerjenega
zbiranja obvestil na
področju terorizma in
mednarodnega
kriminala

Gradivo, ki je za to evidenco
določeno z zakonom, ki ureja
delovanje policije.
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EDO

Evidenca
datiloskopiranih oseb

do ustavitve policijske preiskave oziroma
zaključka akcije varovanja, ali izdaje sklepa
o zavrženju kazenske ovadbe, če tega ni,
pa do zastaranja kazenskega pregona

Stran

561

KtppV

Vpisnik

Ktn

Vpisnik

Pritožbe v zadevah Ktpp T
Pravna sredstva iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS v zadevah
Ktpp
T
Predkazenski postopki
zoper neznane storilce
kaznivih dejanj
T

KtnP

Vpisnik

Pritožbe v zadevah Ktn

Vpisnik

Pravna sredstva iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS v zadevah
Ktn

KtnV

Kt

Vpisnik

T

Kazenski postopki zoper
znane polnoletne in
pravne osebe
T

Pritožbe v zadevah Kt

T

VDT
VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO

VDT, ODT PO

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktn, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
VDT

Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe in vodi postopek
zoper pravne osebe in znane
polnoletne obdolžence in zadeve v
postopkih
zoper
mladoletne
obdolžence, ki se jim sodi skupaj s VDT, ODT, ODT
polnoletnimi.
ZO, SDT, PO

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Kt, za
odločanje o katerih je pristojno
višje sodišče
VDT, ODT PO
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KtP

Vpisnik

T

VDT, ODT PO
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Vpisnik

VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO

Št.

KtppP

pritožbene zadeve v
predkazenskem
postopku
zadeve iz
pristojnosti VDT
pred vrhovnim
sodiščem
zadev
zoper
neznane
storilce
kaznivih dejanj
pritožbene zadeve
zoper neznane
storilce kaznivih
dejanji
zadeve iz
pristojnosti VDT
pred vrhovnim
sodiščem zoper
neznane storilce
zadevev kazenskih
postopkih
zoper
polnoletne storilce
kaznivih dejanj in
pravne osebe, ki
storijo
kazniva
dejanja po Zakonu
o
odgovornosti
pravnih oseb
pritožbene zadeve
iz
pristojnosti
višjega
sodišča
zoper
polnoletne
storilce
kaznivih
dejanj in pravne
osebe, ki storijo
kazniva dejanja po
Zakonu
o
odgovornosti
pravnih oseb

562 /

Vpisnik

zadeve
zoper
storilce
kaznivih
dejanj
v
predkazenskem
postopku

Stran

Ktpp

Obvestila in usmerjanje
v predkazenskem
postopku ter pritožbe
zoper delo policije
T

Zadeve v katerih se usmerja
predkazenski postopek, obvestila v
zvezi s tem, izvajanje posameznih
omejevalnih ukrepov, pritožbe
zoper delo policistov ter ostala
opravila predkazenskega postopka
še pred prejemom ovadbe.
Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Ktpp, za
odločanje o katerih je pristojno
višje sodišče
Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktpp, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe zoper neznane
storilce kaznivih dejanj
Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Ktn, za
odločanje o katerih je pristojno
višje sodišče

Vpisnik

pKt

Vpisnik

Poravnavanje v zadevah
Kt
T

Ktm

KtmP

Vpisnik

T

Kazenski postopki zoper
maldoletnike
T

KtmV

Vpisnik

Pravna sredstva iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS v zadevah
Ktm

pKtm

Vpisnik

Poravnavanje v zadevah
Ktm
T

Kti

Pritožbe v zadevah Kti

T

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Ktm, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
VDT

Zadeve v postopku poravnavanja VDT, ODT, ODT
zoper obdolžence v zadevah Ktm ZO, SDT, PO
Zadeve zoper storilce iz pristojnosti
sodišč prve stopnje, ki niso del
postopkov, ki se vodijo v vpisniku
Kt ali Ktm: (izvršitve sodb tujih
sodišč,
izročitve,
evropski
nalogi…).
VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Kti, za
odločanje o katerih je pristojno
višje sodišče
VDT, ODT PO

563

Vpisnik

Netipični kazenski
postopki pred sodiščem
prve stopnje
T

zadeve
zoper
storilce
iz
pristojnosti sodišč
prve stopnje, ki niso
del postopkov, ki se
vodijo v vpisniku Kt
zadeve zoper
storilce iz
pristojnosti višjega
sodišča, ki niso del
postopkov, ki se
vodijo v vpisniku
KtP

Zadeve v zvezi s pritožbami zoper
odločbe v zadevah Ktm, za
odločanje o katerih je pristojno
višje sodišče
VDT, ODT PO

Stran

KtiP

Vpisnik

T

Zadeve, v katerih se rešujejo
kazenske ovadbe in vodi postopek
zoper mladoletne obdolžence,
zoper katere ne teče postopek VDT, ODT, ODT
skupaj s polnoletnimi.
ZO, SDT, PO

7 / 31. 1. 2012 /

Pritožbe v zadevah Ktm T

Zadeve v postopku poravnavanja VDT, ODT, ODT
zoper obdolžence v zadevah Kt
ZO, SDT, PO

Št.

Vpisnik

zadeve v kazenskih
postopkih
zoper
mladoletne storilce
kaznivih dejanj
pritožbene zadeve
iz
pristojnosti
višjega
sodišča
zoper
mladoletne
storilce
kaznivih
dejanj
zadeve
iz
pristojnosti
VDT
zoper
mladoletne
storilce
kaznivih
dejanj
zadeve v postopku
poravnavanja zoper
mladoletne storilce
kaznivih dejanj

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kt, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
VDT
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KtV

Pravna sredstva iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS v zadevah
Kt

zadeve
iz
pristojnosti
VDT
zoper
polnoletne
storilce
kaznivih
dejanj in pravne
osebe, ki storijo
kazniva dejanja po
Zakonu
o
odgovornosti
pravnih oseb
zadeve v postopku
poravnavanja zoper
polnoletne storilce
kaznivih dejanj in
pravne osebe, ki
storijo
kazniva
dejanja po Zakonu
o
odgovornosti
pravnih oseb

Evidenca

Pt

Vpisnik

Evidenca zaseženih
predmetov
Postopki zoper storilce
prekrškov

Ptv

Vpisnik

Pravna sredstva v
zadevah zaradi
prekrškov iz pristojnosti
Vrhovnega sodišča RS. T

Ct

Vpisnik

Civilne zadeve

T

Ctz

Vpisnik

Pravna sredstva v
civilnih zadevah iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS.

T

Ctr

Vpisnik

Razne civilne in upravne
zadeve
T

Ctr-zb

Vpisnik

Zbiranje civilnih odločb

Utv-zb

1

T

T

Vpisnik

Upravne zadeve

T

Vpisnik

Odločbe o priznanju
vzajemnosti

T

Dt

Vpisnik

Vpisnik disciplinskega
tožilca

Dts

Vpisnik

Vpisnik
državnotožilskega sveta T

T

VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO
ODT, ODT ZO

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah zaradi
zadeve o prekrških prekrška, za odločanje o katerih je
iz pristojnosti VDT pristojno Vrhovno sodišče RS.
VDT
zadeve v civilnih in
upravnih postopkih
iz pristojnosti ODT Zadeve v civilnih postopkih
ODT
zahteve za varstvo
zakonitosti v civilnih Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
in upravnih
zoper odločbe v civilnih zadevah,
postopkih iz
za odločanje o katerih je pristojno
pristojnosti VDT
Vrhovno sodišče RS.
VDT
zadeve v civilnih in
upravnih postopkih,
ki niso vpisane v
Razne civilne in upravne zadeve, ki
vpisnike Ct in Ctz
niso vpisane v druge vpisnike
VDT
sodne odločbe v
civilnih zadevah
Sodne odločbe v civilnih zadevah VDT

sodne odločbe v
upravnih
odločbe Ministrstva
za pravosodje o
priznanju
vzajemnosti
disciplinske zadeve
iz pristojnosti
disciplinskega
tožilca
zadeve iz
pristojnosti
državnotožilskega
sveta

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
in drugimi vlogami, ki jih državni
tožilec vlaga v upravnih postopkih. VDT

Odločbe Ministrstva za pravosodje
o priznanju vzajemnosti
VDT

Disciplinske zadeve iz pristojnosti
disciplinskega tožilca

VDT

Zadeve iz pristojnosti
državnotožilskega sveta

DTS
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Utv

T

VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO
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Kcd

Evidenca v predkazenskem in
kazenskem postopku zaseženega
denarja, dragocenosti
Evidenca v predkazenskem in
kazenskem postopku zaseženih
predmetov, ki se ne vpisujejo v
Kdp
zadeve o prekrški iz Zadeve zaradi prekrškov pred
pristojnosti ODT
prekrškovnimi organi in sodišči.

Št.

Evidenca

T

Zadeve v zvezi s pravnimi sredstvi
zoper odločbe v zadevah Kti, za
odločanje o katerih je pristojno
Vrhovno sodišče RS.
VDT

564 /

Kdp

Evidenca zaseženega
denarja in dragocenosti T

KtiV

Stran

Vpisnik

Pravna sredstva iz
pristojnosti Vrhovnega
sodišča RS v zadevah
Kti

zadeve zoper
storilce iz
pristojnosti
vrhovnega sodišča,
ki niso del
postopkov, ki se
vodijo v vpisniku
KtP

Evidenca

Dežurna knjiga

Tu

Vpisnik

Tožilska uprava

Tu
Tu

1
2

Letni razpored dela
Poročila o delu

1

2

1

Kolegiji

T

T
T

T

T
T

poročila državnih
tožilstev o
posameznih
kazenskopravnih
temah (terorizem,
pranje denarja,
trgovina z ljudmi …)

Zadeve tožilske uprave

VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO

Letni razporedi dela, spremembe
letnih razporedov dela, gradiva v
zvezi z letnimi razporedi dela

Letna poročila in skupna letna
poročila o delu državnih tožilstev,
gradiva za pripravo letnih poročil

Obdobna poročila o delu
državnega tožilstva, na primer
poročila o stanju nerešenih in
delno rešenih zadev, o pripadu,
obremenjenosti državnih tožilcev in
podobno

Poročila državnih tožilstev o
posameznih kazenskopravnih
temah (terorizem, pranje denarja,
trgovina z ljudmi …)

gradiva kolegijev
(pobude za kolegij,
vabila z dnevnim
redom, zapisniki, ...)
zapisi sestankov
znotraj državnega
tožilstva, ki nimajo
narave kolegija;
gradivo sestanka
(vabila, dnevni redi,
zapisi, …)

Gradiva kolegijev (pobude za
kolegij, vabila z dnevnim redom,
zapisniki, ...)

Zapisi sestankov znotraj državnega
tožilstva, ki nimajo narave kolegija;
gradivo sestanka (vabila, dnevni
redi, zapisi, …)

565

Sestanki
Drugo

T

letna poročila in
skupna letna
poročila o delu
državnih tožilstev,
gradiva za pripravo
letnih poročil
obdobna poročila o
delu državnega
tožilstva, na primer
poročila o stanju
nerešenih in delno
rešenih zadev, o
pripadu,
obremenjenosti
državnih tožilcev in
podobno

VDT, ODT, ODT
ZO, SDT, PO

Stran

2
3

Ostala poročila
Drugo
Kolegiji in sestanki

T

zadeve tožilske
uprave
letni razporedi dela,
spremembe letnih
razporedov dela,
gradiva v zvezi z
letnimi razporedi
dela

Evidenca odrejenih dežurstev in
poročil o njihovem izvajanju.
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3

Obdobna poročila

zadeve v dežurni
službi

Št.

Tu

3
4

Letna poročila

T
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DK

Načelna pravna stališča
Pravna stališča
Pravna mnenja
Drugo

T
T
T
T

5
1

2
3
4
5
6
7
8
Tu

6

1

2

Splošni strokovni
pregledi

pobude in predlogi,
odločitve o pobudah Pobude in predlogi, odločitve o
in predlogih
pobudah in predlogih
T

T
T
T
T
T
T
T

T

3
4

Delni strokovni pregledi T
Pregledi za
napredovanja
T
Nadzorstvene pritožbe T

5

Nadzori državnotožilske
uprave
T

6
7

Pravosodni nadzori
Drugo

7
1

Strokovna pomoč
Tolmači, prevajalci

T
T

poročilo in odzivno
poročilo, ostalo
gradivo
poročilo in odzivno
poročilo, ostalo
gradivo

poročilo in odzivno
poročilo, ostalo
gradivo
poročilo in odzivno
poročilo, ostalo
gradivo

Poročilo in odzivno poročilo, ostalo
gradivo
Poročilo in odzivno poročilo, ostalo
gradivo

Poročilo in odzivno poročilo, ostalo
gradivo
Poročilo in odzivno poročilo, ostalo
gradivo

gradivo, ki nastane
pri sodelovanju s
Strokovnim centrom Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
in gradivo
s Strokovnim centrom in gradivo
Strokovnega centra Strokovnega centra
T
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Tu

Spremembe pristojnosti
in dodelitve
Spori o pristojnosti
Določitve drugih
krajevno pristojnih
tožilstev
Prevzem zadev s strani
skupine
Izločitve državnih
tožilcev
Prevzem in odveza od
dela
Dodelitev zadev
Hramba zaseženih
predmetov
Drugo
Nadzori

7 / 31. 1. 2012

2
3
4
5

Št.

T

Navodila, stališča in mnenja,
sprejeta na državnem tožilstvu ali
znotraj državnotožilske
organizacije

566 /

Tu

1

Navodila, stališča in
mnenja
Splošna navodila

4

Stran

Tu

navodila, stališča in
mnenja, sprejeta na
državnem tožilstvu
ali znotraj
državnotožilske
organizacije

Tu

8
1

2
3
Tu

9
1
2

3
4

Informacije javnega
značaja

Novinarska vprašanja
Lobiranje
Drugo
Predpisi

imenovanje
projektnih in
delovnih skupin,
projektna
dokumentacija,
dokumentacija
delovnih skupin
(zapisniki, elaborati,
poročila, mnenja,…)

Imenovanje projektnih in delovnih
skupin, projektna dokumentacija,
dokumentacija delovnih skupin
(zapisniki, elaborati, poročila,
mnenja,…)

T

T
T

T
T

T
T

T

T
T
T

obvestila
zaposlenim na
državnih tožilstvih
Obvestila zaposlenim na državnih
(obvestila o
sprejemu internega tožilstvih (obvestila o sprejemu
internega akta …)
akta …)
odklonitev dostopa,
odločbe, pritožbe,
postopek pridobitve
informacije javnega
značaja (vloge,
stroški)
novinarska
vprašanja, odgovori,
tiskovne
konference,
obvestila za javnost,
intervjuji,
akreditacije
domačih in tujih
novinarjev

Odklonitev dostopa, odločbe,
pritožbe, postopek pridobitve
informacije javnega značaja (vloge,
stroški)

Novinarska vprašanja, odgovori,
tiskovne konference, obvestila za
javnost, intervjuji, akreditacije
domačih in tujih novinarjev

567

10

Obveščanje notranje
javnosti
Spletne strani

Gradivo, ki nastane pri sodelovanju
s Pravno informacijskim centrom in
gradivo Pravno informacijskega
centra

Stran

Tu

Projekti
Drugo
Obveščanje in javnost
dela
Operativna poročila
Državnotožilska
obvestila

gradivo, ki nastane
pri sodelovanju s
Pravno
informacijskim
centrom in gradivo
Pravno
informacijskega
centra

7 / 31. 1. 2012 /

6
7
8

PIC
Evidence informacijske
opreme

T
T

Št.

5

Strokovnjaki in sodni
izvedenci
Drugo

Uradni list Republike Slovenije

2
3

Predlogi podzakonskih aktov, ki jih
državna tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali
sprejem podzakonskih aktov,
imenovanje delovne skupine in
dokumentacija delovne skupine

T

interni akti
predstojnika
državnega tožilstva
(predlogi, pripombe,
usklajevanje,
sprejem in objava)
in interni akti
Vrhovnega
državnega tožilstva
RS, ki se nanašajo
na poslovanje vseh
državnih tožilstev,
imenovanje delovne
skupine in
dokumentacija
delovne skupine

Interni akti predstojnika državnega
tožilstva (predlogi, pripombe,
usklajevanje, sprejem in objava) in
interni akti Vrhovnega državnega
tožilstva RS, ki se nanašajo na
poslovanje vseh državnih tožilstev,
imenovanje delovne skupine in
dokumentacija delovne skupine

7 / 31. 1. 2012
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Interni akti

T

predlogi
podzakonskih
aktov, ki jih državna
tožilstva prejmejo v
okviru strokovnega
usklajevanja
(predlogi, pripombe,
usklajevanje) in
pobude državnega
tožilstva pristojnim
organom za
spremembo ali
sprejem
podzakonskih
aktov, imenovanje
delovne skupine in
dokumentacija
delovne skupine

Št.

3

Podzakonski akti

T

Predlogi zakonov, ki jih državna
tožilstva prejmejo v okviru
strokovnega usklajevanja (predlogi,
pripombe, usklajevanje) in pobude
državnega tožilstva pristojnim
organom za spremembo ali
sprejem zakona, imenovanje
delovne skupine in dokumentacija
delovne skupine

568 /

2

Zakoni

Stran

1

predlogi zakonov, ki
jih državna tožilstva
prejmejo v okviru
strokovnega
usklajevanja
(predlogi, pripombe,
usklajevanje) in
pobude državnega
tožilstva pristojnim
organom za
spremembo ali
sprejem zakona,
imenovanje delovne
skupine in
dokumentacija
delovne skupine

Tu

11

Tu

12

Tu

13

1
2

Dežurna služba
Razporedi
Drugo

Udeležbe na narokih
Poravnavanja in
odloženi pregoni

14
1

4

T

T
T

T
T
T
T

zaprosila za preklic
obravnav, opravičilo
za neudeležbo na
naroku, pojasnila
Vrhovnemu
državnemu tožilstvu
RS, problemska
poročila, ki se tičejo
zagotavljanja
udeležb na narokih

Zaprosila za preklic obravnav,
opravičilo za neudeležbo na
naroku, pojasnila Vrhovnemu
državnemu tožilstvu RS,
problemska poročila, ki se tičejo
zagotavljanja udeležb na narokih

seznam
poravnalcev,
postopek črtanja s
seznama,
izobraževanje
poravnalcev, vsa
pisanja, ki niso
povezana s
strokovnim delom
poravnalca na
posamezni zadevi
gradivo v zvezi s
seznami
prejemnikov
prispevkov v okviru
odloženega
pregona

Seznam poravnalcev, postopek
črtanja s seznama, izobraževanje
poravnalcev, vsa pisanja, ki niso
povezana s strokovnim delom
poravnalca na posamezni zadevi

Gradivo v zvezi s seznami
prejemnikov prispevkov v okviru
odloženega pregona

569

3

T

Razporedi in spremembe
razporedov dežurstva
funkcionarjev in javnih
uslužbencev, obveščanje pristojnih
organov, izvajanje dežurne službe
za stranke

Stran

2

Odloženi pregoni
Drugo
Sodelovanje z državnimi
organi
Državna tožilstva
Ministrstvo za
pravosodje
Ministrstvo za notranje
zadeve
Državni zbor in Državni
svet

T
T

razporedi in
spremembe
razporedov
dežurstva
funkcionarjev in
javnih uslužbencev,
obveščanje
pristojnih organov,
izvajanje dežurne
službe za stranke

7 / 31. 1. 2012 /

2
3

Poravnavanja

T

Št.

1

Tu

Drugo

Uradni list Republike Slovenije

4

Tu

15

1

Mednarodna pravna
pomoč

T
T
T
T
T

7 / 31. 1. 2012

15
16
17
18

T

Št.

10
11
12
13
14

T
T
T
T

570 /

9

Ustavno sodišče
Računsko sodišče
Ostala sodišča
Varuh človekovih pravic
Komisija za
preprečevanje korupcije
Komisija za pogojne
odpuste
DURS
CURS
AVTP
UPPD
Informacijski
pooblščenec
Državno pravobranilstvo
Statistični urad
Drugo
Mednarodno
sodelovanje

Stran

5
6
7
8

T
T
T
T

T

vse zadeve
mednarodne pravne
pomoči, ki ne
izvirajo iz
konkretnega
kazenskega spisa
državnega tožilstva

Vse zadeve mednarodne pravne
pomoči, ki ne izvirajo iz
konkretnega kazenskega spisa
državnega tožilstva

Uradni list Republike Slovenije

3

T

Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

7 / 31. 1. 2012 /

Obiski iz tujine

T

Proslave, prireditve, slovesnosti,
delovni obiski (vabila, odgovori,
gradiva, zahvale,…)

Št.

4

Obiski v tujino

T

Gradivo, ki nastanejo pri
sodelovanju z mednarodnimi
organizacijami kot so EUROJUST,
SEPAC, OLAF, SECI,
MONEYWAL, OECD, IAP, CPGE,
IAACA, EUROPOL,
EUROJUSTICE (gradivo o
udeležbi na delovnih konferencah z
namenom priprave skupnih aktov
ali izhodišč za skupne akte,
gradivo o pripravi,sprejemu in
izvrševanju aktov mednarodnih
organizacij, gradivo o sodelovanju
na posameznih segmentih dela,
sprejete odločitve, …); gradiva, ki
jih okrožna državna tožilstva
pripravijo za potrebe sodelovanja z
mednarodnimi organizacijami

Uradni list Republike Slovenije

2

Sodelovanje z
mednarodnimi
organizacijami

g
nastanejo pri
sodelovanju z
mednarodnimi
organizacijami kot
so EUROJUST,
SEPAC, OLAF,
SECI,
MONEYWAL,
OECD, IAP, CPGE,
IAACA, EUROPOL,
EUROJUSTICE
(gradivo o udeležbi
na delovnih
konferencah z
namenom priprave
skupnih aktov ali
izhodišč za skupne
akte, gradivo o
pripravi,sprejemu in
izvrševanju aktov
mednarodnih
organizacij, gradivo
o sodelovanju na
posameznih
segmentih dela,
sprejete odločitve,
…); gradiva, ki jih
okrožna državna
tožilstva pripravijo
za potrebe
sodelovanja z
mednarodnimi
proslave, prireditve,
slovesnosti, delovni
obiski (vabila,
odgovori, gradiva,
zahvale,…)
proslave, prireditve,
slovesnosti, delovni
obiski (vabila,
odgovori, gradiva,
zahvale,…)

Stran

571

T

Postopki, v katerih državno
tožilstvo nastopa kot stranka
(civilni, delovnopravni postopki,
upravni spori, izvršilni postopki,
postopki zaradi prekrška, …) in
inšpekcijski postopki (nadzori
delovne inšpekcije,
informacijskega pooblaščenca,
požarne inšpekcije,...)

Uradni list Republike Slovenije

Postopki, ki jih vodijo
drugi organi
Revidiranje poslovanja

postopki, v katerih
državno tožilstvo
nastopa kot stranka
(civilni,
delovnopravni
postopki, upravni
spori, izvršilni
postopki, postopki
zaradi prekrška, …)
in inšpekcijski
postopki (nadzori
delovne inšpekcije,
informacijskega
pooblaščenca,
požarne
inšpekcije,...)

7 / 31. 1. 2012

16
17

T
T

Gradivo, ki nastane v okviru
sodelovanja na mednarodnih
konferencah o izmenjavi izkušenj
in predstavitvi pravne ureditve
posameznih segmentov delovanja
(vabila, gradiva, poročila,…)

Št.

Tu
Tu

Skupne preiskovalne
skupine
Drugo

Gradivo, ki nastane v posameznih
postopkih sodelovanja (pobude za
sodelovanje, sporazumi o
sodelovanju, predhodna mnenja,
aneksi, …)

572 /

6
7

Stran

5

Udeležbe na
mednarodnih
konferencah, seminarjih T

gradivo, ki nastane
v okviru
sodelovanja na
mednarodnih
konferencah o
izmenjavi izkušenj
in predstavitvi
pravne ureditve
posameznih
segmentov
delovanja (vabila,
gradiva, poročila,…)
gradivo, ki nastane
v posameznih
postopkih
sodelovanja
(pobude za
sodelovanje,
sporazumi o
sodelovanju,
predhodna mnenja,
aneksi, …)

2

18

1

T

Svetovanje
T
Drugo
T
Finančno računovodske
zadeve

Osnovna sredstva

T

poročila o reviziji,
gradivo, ki nastane
v okviru zunanjega
revidiranja (sklepi o
pričetku revizije,
osnutki revizijskega
poročila, ugovori
zoper revizijska
razkritja, zapisniki
razčiščevalnih
sestankov )
zaprosila za izdajo
svetovalnega
mnenja notranjega
ali zunanjega
revizorja, mnenja
revizorja

Poročila o reviziji, gradivo, ki
nastane v okviru zunanjega
revidiranja (sklepi o pričetku
revizije, osnutki revizijskega
poročila, ugovori zoper revizijska
razkritja, zapisniki razčiščevalnih
sestankov )

Zaprosila za izdajo svetovalnega
mnenja notranjega ali zunanjega
revizorja, mnenja revizorja

pobude za nabavo
osnovnih sredstev,
računi, dobavnice,
garancijski listi,
prevzemni zapisniki,
sklepi o odpisu,
uničenju,
prenosu,…

Pobude za nabavo osnovnih
sredstev, računi, dobavnice,
garancijski listi, prevzemni
zapisniki, sklepi o odpisu, uničenju,
prenosu,…

7 / 31. 1. 2012 /

Tu

Zunanje revidiranje

T

Št.

3
4

Notranje revidiranje

Poročila o notranji reviziji, gradivo,
ki nastane v okviru notranjega
revidiranja (sklepi o pričetku
revizije, načrti, dokumentacija,
osnutki revizijskega poročila,
pripombe revidiranca, spremljanje
po končani reviziji, zagotavljanje
kakovosti), usmeritve za državno
notranje revidiranje
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1

poročila o notranji
reviziji, gradivo, ki
nastane v okviru
notranjega
revidiranja (sklepi o
pričetku revizije,
načrti,
dokumentacija,
osnutki revizijskega
poročila, pripombe
revidiranca,
spremljanje po
končani reviziji,
zagotavljanje
kakovosti),
usmeritve za
državno notranje
revidiranje

Stran

573

Tu

19

Odredbe
Drugo
Nabava blaga in storitev

T

T

T
T

prejeta mnenja in
navodila ter
zaprosila za mnenja
v zvezi s finančno
računovodskimi
zadevami (navodila
in mnenja
Ministrstva za
finance, Ministrstva
za javno upravo,
vodij tožilstev…)
končni letni
obračuni plač,
izplačilne liste za
obdobja, za katera
ni končnih
obračunov plač,
obrazci M4, ostalo
(npr. bolniški listi,
administrativne
prepovedi…)

odredbe za izplačilo
iz proračuna, za
obračun plač,
dodatkov in osebnih
prejemkov, za
knjiženje osnovnih
sredstev…

Prejeta mnenja in navodila ter
zaprosila za mnenja v zvezi s
finančno računovodskimi zadevami
(navodila in mnenja Ministrstva za
finance, Ministrstva za javno
upravo, vodij tožilstev…)

Končni letni obračuni plač,
izplačilne liste za obdobja, za
katera ni končnih obračunov plač,
obrazci, ostalo (npr. bolniški listi,
administrativne prepovedi…)

Odredbe za izplačilo iz proračuna,
za obračun plač, dodatkov in
osebnih prejemkov, za knjiženje
osnovnih sredstev…

Uradni list Republike Slovenije

6
7

Plače

Računi in druge podlage za
izplačilo iz proračuna, zavrnitve
računov, računi za osnovna
sredstva

7 / 31. 1. 2012

5

Navodila in mnenja

T

računi in druge
podlage za izplačilo
iz proračuna,
zavrnitve računov,
računi za osnovna
sredstva

Št.

4

Računi

T

Letni računovodski izkazi (bilance),
navodila za pripravo proračuna,
proračunski priročniki, izračuni,
obvestila, korespondenca z
Ministrstvom za finance, sprejeti
proračuni, poročila o zaključnem
računu…

574 /

3

Stran

2

Proračuni in zaključni
računi ter letni
računovodski izkazi

letni računovodski
izkazi (bilance),
navodila za pripravo
proračuna,
proračunski
priročniki, izračuni,
obvestila,
korespondenca z
Ministrstvom za
finance, sprejeti
proračuni, poročila
o zaključnem
računu…

2

3

20

Pogodbe in skrbništvo
pogodb
Drugo
Kadrovske zadeve

T
T

T

pogodbe in aneksi k
pogodbam, gradiva
v zvezi s
skrbništvom pogodb
(pozivi k odpravi
pomanjkljivosti,
unovčitev bančne
garancije, odpoved,
odstop od
pogodbe…)

Pogodbe in aneksi k pogodbam,
gradiva v zvezi s skrbništvom
pogodb (pozivi k odpravi
pomanjkljivosti, unovčitev bančne
garancije, odpoved, odstop od
pogodbe…)

predlogi
kadrovskega načrta,
potrditve, predlogi
za spremembo
kadrovskega načrta,
sprejeti kadrovski
načrti, skupni
kadrovski načrti,
mnenje sindikata,…

Predlogi kadrovskega načrta,
potrditve, predlogi za spremembo
kadrovskega načrta, sprejeti
kadrovski načrti, skupni kadrovski
načrti, mnenje sindikata,…

575

Kadrovski načrti

T

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (sklepi o začetku postopka,
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, odločitve
o izbiri, revizije...)

Stran

1

Ostala javna naročila

T

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (sklepi o začetku postopka,
objave naročila, razpisna
dokumentacija, ponudbe, potrditve
o finančnih zmožnostih, odločitve o
izbiri, revizije,...)

7 / 31. 1. 2012 /

Tu

Javna naročila male
vrednosti

T

Št.

4
5

Naročila pod zakonsko
vrednostjo

Pobude in predlogi za nabavo,
gradivo (preverjanje cen na trgu,
povabila k oddaji ponudb,
odobritve, potrditve o finančnih
zmožnostih,…), naročilnice

Uradni list Republike Slovenije

1

pobude in predlogi
za nabavo, gradivo
(preverjanje cen na
trgu, povabila k
oddaji ponudb,
odobritve, potrditve
o finančnih
zmožnostih,…),
naročilnice
pobude in predlogi
za nabavo, gradivo
(sklepi o začetku
postopka, objave
naročila, razpisna
dokumentacija,
ponudbe, potrditve
o finančnih
zmožnostih,
odločitve o izbiri,
revizije,...)
pobude in predlogi
za nabavo, gradivo
(sklepi o začetku
postopka, objave
naročila, razpisna
dokumentacija,
ponudbe, odločitve
o izbiri, revizije...)

Gradivo, ki nastane v postopkih
internih in javnih natečajev (objave
natečaja, imenovanje natečajne
komisije, merila in kriteriji za izbiro,
vabila, poročila komisije, odločitve
o izbiri/neizbiri, pritožbe,
preverjanje podatkov pri pristojnih
organih…), vloge neizbranih
kandidatov

Gradiva, ki nastanejo v postopkih
za nove zaposlitve (objave na
zavodu za zaposlovanje, vabila,
zapisniki komisije, odločitve,
preverjanje podatkov pri pristojnih
organih, …), vloge neizbranih
kandidatov
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T

7 / 31. 1. 2012

Razpisi za nove
zaposlitve

T

gradivo, ki nastane
v postopkih internih
in javnih natečajev
(objave natečaja,
imenovanje
natečajne komisije,
merila in kriteriji za
izbiro, vabila,
poročila komisije,
odločitve o
izbiri/neizbiri,
pritožbe, preverjanje
podatkov pri
pristojnih
organih…), vloge
neizbranih
kandidatov
gradiva, ki
nastanejo v
postopkih za nove
zaposlitve (objave
na zavodu za
zaposlovanje,
vabila, zapisniki
komisije, odločitve,
preverjanje
podatkov pri
pristojnih organih,
…), vloge
neizbranih
kandidatov

Št.

4

Javni in interni natečaji

T

Akti o sistemizaciji, spremembe in
dopolnitve akta, potrditve akta o
sistemizacije in sprememb, mnenja
sindikata

576 /

3

Sistemizacije delovnih
mest

Stran

2

akti o sistemizaciji,
spremembe in
dopolnitve akta,
potrditve akta o
sistemizacije in
sprememb, mnenja
sindikata

Imenovanja tožilcev

6

Premestitve in dodelitve
na drug državni organ
T

7

T

gradivo, ki nastane
v zvezi z
napredovanjem
javnega uslužbenca
(obvestila vodjem,
ocenjevalni listi,
ocene, zahteve za
preizkus ocene,
aneksi k pogodbi o
zaposlitvi oziroma
sklepi, pritožbe,…)
gradivo, ki nastane
v zvezi z
napredovanjem
državnotožilskih
funkcionarjev
(pobuda za
revizijski pregled,
odredba o določitvi
pregledovalca,
zapisnik, ugovori,
predlog za uvrstitev,
odločba o plači,
pritožba …)

Gradivo, ki nastane v zvezi z
napredovanjem javnega
uslužbenca (obvestila vodjem,
ocenjevalni listi, ocene, zahteve za
preizkus ocene, aneksi k pogodbi o
zaposlitvi oziroma sklepi,
pritožbe,…)

Gradivo, ki nastane v zvezi z
napredovanjem državnotožilskih
funkcionarjev (pobuda za revizijski
pregled, odredba o določitvi
pregledovalca, zapisnik, ugovori,
predlog za uvrstitev, odločba o
plači, pritožba …)

7 / 31. 1. 2012 /

Napredovanja tožilcev

T

predlogi, zaprosila,
odločitve
Predlogi, zaprosila, odločitve

Št.

8

Napredovanja javnih
uslužbencev

T

Gradivo, ki nastane v postopku
imenovanja državnotožilskega
funkcionarja (pobude in predlogi za
objavo prostega mesta
državnotožilskega funkcionarja,
mnenja predstojnika o kandidatu,
odločbe o imenovanju, odločbe o
plači,…)
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5

gradivo, ki nastane
v postopku
imenovanja
državnotožilskega
funkcionarja
(pobude in predlogi
za objavo prostega
mesta
državnotožilskega
funkcionarja,
mnenja predstojnika
o kandidatu,
odločbe o
imenovanju,
odločbe o plači,…)

Stran

577

Stran

Odločbe o dopustu in
regresu

T

predlogi za
razrešitev,
ugotovitvene
Predlogi za razrešitev,
odločbe, pritožbe… ugotovitvene odločbe, pritožbe…

T

odločbe o letnem,
izrednem,
študijskem dopustu, Odločbe o letnem, izrednem,
pritožbe…
študijskem dopustu, pritožbe…

12

Državnotožilski
pripravniki

T

13

Priznanja, nagrade,
pohvale

T

Ostale kadrovske
odločbe in odredbe

T

Pobude za izvedbo javnega
natečaja, gradivo javnega
natečaja, programi dela, mnenja
mentorjev, pogodbe o zaposlitvi,
obvestila sodiščem, preverjanje
podatkov pri pristojnih organih …
Predlogi in postopki podelitev,
ostalo gradivo

Ostale odločitve na kadrovskem
področju (odločitve o solidarnostni
pomoči, jubilejni nagradi,
odpravnini, izplačilu mentorskih
ur…)
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14

pobude za izvedbo
javnega natečaja,
gradivo javnega
natečaja, programi
dela, mnenja
mentorjev, pogodbe
o zaposlitvi,
obvestila sodiščem,
preverjanje
podatkov pri
pristojnih organih …
predlogi in postopki
podelitev, ostalo
gradivo
ostale odločitve na
kadrovskem
področju (odločitve
o solidarnostni
pomoči, jubilejni
nagradi, odpravnini,
izplačilu mentorskih
ur…)

Predlogi za prenehanje pogodbe o
zaposlitvi, sporazumi ali sklepi o
prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
odločbe invalidske komisije,
pritožbe…

7 / 31. 1. 2012

11

Prenehanje funkcije in
razrešitve

T

Št.

10

Prenehanja pogodbe o
zaposlitvi

578 /

9

predlogi za
prenehanje
pogodbe o
zaposlitvi,
sporazumi ali sklepi
o prenehanju
pogodbe o
zaposlitvi, odločbe
invalidske komisije,
pritožbe…

16

17

18

Delovna uspešnost

Nadurno delo

Dežurstvo

Delo študentov in
dijakov

T

T

T

T

Gradivo, ki se nanaša na
ugotavljanje in izplačilo redne
delovne uspešnosti in delovne
uspešnosti iz naslova povečanega
obsega dela (ocene, odločitve o
opravljanju povečanega obsega
dela, dogovori, poročila, sklepi o
izplačilu,…)
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gradivo, ki se
nanaša na
ugotavljanje in
izplačilo redne
delovne uspešnosti
in delovne
uspešnosti iz
naslova
povečanega obsega
dela (ocene,
odločitve o
opravljanju
povečanega obsega
dela, dogovori,
poročila, sklepi o
izplačilu,…)
gradivo v zvezi z
nadurnim delom
(pobude, odločitve,
poročila, odločitve o
izplačilu,…)
odredbe za izplačilo
ur v dežurstu,
poročila javnih
uslužbencev o
opravljenem delu v
času dežurstva
gradivo v zvezi z
delom dijakov in
študentov (pobude
za delo, odločitve o
delu, odločitve o
nagradi, napotnice,
poročila o delu,…)

Gradivo v zvezi z nadurnim delom
(pobude, odločitve, poročila,
odločitve o izplačilu,…)

Odredbe za izplačilo ur v dežurstu,
poročila javnih uslužbencev o
opravljenem delu v času dežurstva

Gradivo v zvezi z delom dijakov in
študentov (pobude za delo,
odločitve o delu, odločitve o
nagradi, napotnice, poročila o
delu,…)

Št.

7 / 31. 1. 2012 /
Stran

579

Prejeta mnenja in navodila ter
zaprosila za mnenja v zvezi s
kadrovskimi zadevami (mnenja o
izvrševanju predpisov iz
delovnopravnega področja in
področja sistema javnih
uslužbencev, prejeta od Ministrstva
za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstva za javno
upravo, mnenja o izvrševanju
predpisov s področja
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ...)
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Gradivo, ki nastane v zvezi z
disciplinskimi postopki za javne
uslužbence (predlogi, odločitve o
uvedbi postopka, gradivo, ki
nastane med postopkom,
pritožbe,..) ter pobude za uvedbo
disciplinskega postopka zoper
državnotožilskega funkcionarja
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T

Št.

Disciplinski postopki

T

580 /

20

Mnenja in navodila

Stran

19

prejeta mnenja in
navodila ter
zaprosila za mnenja
v zvezi s
kadrovskimi
zadevami (mnenja o
izvrševanju
predpisov iz
delovnopravnega
področja in področja
sistema javnih
uslužbencev,
prejeta od
Ministrstva za delo,
družino in socialne
zadeve, Ministrstva
za javno upravo,
mnenja o
izvrševanju
predpisov s
področja
pokojninskega in
invalidskega
zavarovanja, ...)
gradivo, ki nastane
v zvezi z
disciplinskimi
postopki za javne
uslužbence
(predlogi, odločitve
o uvedbi postopka,
gradivo, ki nastane
med postopkom,
pritožbe,..) ter
pobude za uvedbo
disciplinskega
postopka zoper
državnotožilskega
funkcionarja

22

Gradivo v zvezi z odobritvijo
izplačil stroškov prevoza na delo
(izjave, preverjanje navedb,
odobritve za izplačilo kilometrine,
odredbe za izplačilo,…)

Ločeno življenje

Gradivo o sodelovanju s
sindikatom (dogovori o
sodelovanju, obvestila o
sindikalnem zaupniku, pobude
sindikata, mnenja sindikata k
internim aktom, …)

581

T

Gradivo, ki nastane v postopku
odločanja o izplačilu dodatka za
ločeno življenje (vloge, dokazila o
stalnem in začasnem bivališču,
pogodbe o najemu, odločitve,…)

Stran

Sindikat

T

gradivo, ki nastane
v postopku
odločanja o izplačilu
dodatka za ločeno
življenje (vloge,
dokazila o stalnem
in začasnem
bivališču, pogodbe
o najemu,
odločitve,…)
gradivo o
sodelovanju s
sindikatom
(dogovori o
sodelovanju,
obvestila o
sindikalnem
zaupniku, pobude
sindikata, mnenja
sindikata k internim
aktom, …)

7 / 31. 1. 2012 /

24

Stroški prevoza na delo T

gradivo v zvezi z
odobritvijo izplačil
stroškov prevoza na
delo (izjave,
preverjanje navedb,
odobritve za
izplačilo kilometrine,
odredbe za
izplačilo,…)

Pooblastila

Št.

23

T

Pooblastila za vodenje področij
dela (na primer pooblastila
sekretarju, vodjem oddelkov,…),
pooblastila zaradi odsotnosti,
generalna pooblastila, pooblastila
na podlagi posameznih predpisov
(določanje tajnosti podatkov,
dostop do zbirk osebnih podatkov,
...), druga pooblastila, ki jih izda
vodja tožilstva
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21

pooblastila za
vodenje področij
dela (na primer
pooblastila
sekretarju, vodjem
oddelkov,…),
pooblastila zaradi
odsotnosti,
generalna
pooblastila,
pooblastila na
podlagi posameznih
predpisov
(določanje tajnosti
podatkov, dostop do
zbirk osebnih
podatkov, ...), druga
pooblastila, ki jih
izda vodja tožilstva

2

3

4

Državni tožilci

Strokovni sodelavci

Pripravniki

Ostali javni uslužbenci

6

Izobraževanja v tujini študijski obiski

T

T

T

T

T

gradivo, ki nastane
v zvezi z
usposabljanjem,
poročila o udeležbi,
udeležba na
usposabljanjih za
imenovanje v naziv,
opravljanje izpita iz
Državnotožilskega
reda
gradivo, ki nastane
v zvezi z
usposabljanjem in
izobraževanjem v
tujini, poročila o
udeležbi

Načrti izobraževanja, poročila o
izobraževanju, interni natečaji,
gradivo internega natečaja,…
Gradivo, ki nastane v zvezi z
izobraževanjem in usposabljanjem,
poročila o udeležbi
Gradivo, ki nastane v zvezi z
usposabljanjem, poročila o
udeležbi
Gradivo, ki nastane v zvezi
usposabljanjem, poročila o
udeležbi

Gradivo, ki nastane v zvezi z
usposabljanjem, poročila o
udeležbi, udeležba na
usposabljanjih za imenovanje v
naziv, opravljanje izpita iz
Državnotožilskega reda

Gradivo, ki nastane v zvezi z
usposabljanjem in izobraževanjem
v tujini, poročila o udeležbi
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5

T

7 / 31. 1. 2012

1

Načrti izobraževanja in
interni natečaji

načrti
izobraževanja,
poročila o
izobraževanju,
interni natečaji,
gradivo internega
natečaja,…
gradivo, ki nastane
v zvezi z
izobraževanjem in
usposabljanjem,
poročila o udeležbi
gradivo, ki nastane
v zvezi z
usposabljanjem,
poročila o udeležbi
gradivo, ki nastane
v zvezi
usposabljanjem,
poročila o udeležbi

Na primer vloge v zvezi z
možnostjo zaposlitve in opravljanja
pripravništva, študentskega dela in
opravljanja prakse, kadar ni objave
oziroma razpisa, postopki pred
invalidsko komisijo in podobno

Št.

21

T

582 /

Tu

Drugo
Izobraževanje in
usposabljanje

Stran

25

na primer vloge v
zvezi z možnostjo
zaposlitve in
opravljanja
pripravništva,
študentskega dela
in opravljanja
prakse, kadar ni
objave oziroma
razpisa, postopki
pred invalidsko
komisijo in podobno

Tu

Pogodbe o
izobraževanju
Drugo

T
T

Pogodbe in aneksi k pogodbam,
gradivo v zvezi s skrbništvom
pogodb (prošnje za podaljšanje
roka, zahteve za povrnitev
stroškov,…)

Varnost in zdravje pri
delu ter požarna varnost

22
1

2

3
4

Zdravniški pregledi

Varnost in zdravje pri
delu

Požarna varnost
Drugo

T

T

T
T

napotnice, odredbe,
obvestila,..
ocene tveganja in
izjave o varnosti,
meritve
mikroklimatskega
udobja in
osvetljenosti,
evidence in
periodični pregledi
prostorov in
opreme, gradivo v
zvezi z obveznim
usposabljanjem, …
požarni redi, ocene
požarne
ogroženosti,
evidence in
periodični pregledi
opreme in
prostorov, …

Napotnice, odredbe, obvestila,..
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7
8

pogodbe in aneksi k
pogodbam, gradivo
v zvezi s
skrbništvom pogodb
(prošnje za
podaljšanje roka,
zahteve za
povrnitev
stroškov,…)

Ocene tveganja in izjave o
varnosti, meritve mikroklimatskega
udobja in osvetljenosti, evidence in
periodični pregledi prostorov in
opreme, gradivo v zvezi z
obveznim usposabljanjem, …

Požarni redi, ocene požarne
ogroženosti, evidence in periodični
pregledi opreme in prostorov, …

Št.

7 / 31. 1. 2012 /
Stran

583

2
3

Varovanje poslovnih
prostorov

Upravljanje poslovnih
prostorov
Drugo

T

načrti varovanja,
poročila varnostne
službe,
komunikacija z
izvajalcem
varovanja, zapisi
sestankov o
varnostni
problematiki…

Načrti varovanja, poročila
varnostne službe, komunikacija z
izvajalcem varovanja, zapisi
sestankov o varnostni
problematiki…

vzdrževanje
poslovnih prostorov
in opreme,
sodelovanje z
lastnikom ali
upraviteljem,
upravnikom, drugimi
uporabniki zgradbe,
skrb za dejansko
urejenost prostorov,
odstop prostorov v
začasno uporabo,…

Vzdrževanje poslovnih prostorov in
opreme, sodelovanje z lastnikom
ali upraviteljem, upravnikom,
drugimi uporabniki zgradbe, skrb
za dejansko urejenost prostorov,
odstop prostorov v začasno
uporabo,…

T
T
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1

T

Gradivo, ki nastane v zvezi s
pridobitvijo dovoljenj za dostop do
tajnih podatkov (evidenca
dovoljenj,...), gradivo v zvezi z
izvajanjem zakona o tajnih
podatkih in predpisov izdanih na
njegovi podlagi (načrti varovanja
tajnih podatkov, izvajanje dodatnih
usposabljanj, gradiva v zvezi z
varnostnim območjem, ...)

7 / 31. 1. 2012

Dokumentarno in
arhivsko gradivo
Poslovni prostori

24
25

Gradivo, ki nastane v zvezi s
hrambo in postopki odbiranja in
uničenja (odredbe predstojnika,
gradivo komisije, zapisniki,…),
navodila pristojnega arhiva

T

Št.

Tajni podatki

584 /

Tu
Tu

23

Stran

Tu

gradivo, ki nastane
v zvezi s pridobitvijo
dovoljenj za dostop
do tajnih podatkov
(evidenca
dovoljenj,...),
gradivo v zvezi z
izvajanjem zakona
o tajnih podatkih in
predpisov izdanih
na njegovi podlagi
(načrti varovanja
tajnih podatkov,
izvajanje dodatnih
usposabljanj,
gradiva v zvezi z
varnostnim
območjem, ...)
gradivo, ki nastane
v zvezi s hrambo in
postopki odbiranja
in uničenja
(odredbe
predstojnika,
gradivo komisije,
zapisniki,…),
navodila pristojnega
arhiva

Administrativno in
tehnično poslovanje

26

1

2

3

4

Tu

27

5
6

Službena vozila

Strokovna litaratura

Službene izkaznice
Drugo
Protokol in darila

Darila

T
T

T

T
T

Evidence, posredovanje potreb po
vozilih, vzdrževanje, škodni
dogodki, zavarovanja, …

vloge za izdajo,
vrnitev zaradi
Vloge za izdajo, vrnitev zaradi
uničenja, preklici,… uničenja, preklici,…

evidence prejetih
daril javnih
evidence prejetih daril javnih
uslužbencev,
uslužbencev, funkcionarjev,
funkcionarjev,
državnega tožilstva državnega tožilstva
gradivo v zvezi s
protokolarnimi
dogodki (vabila,
odgovori na vabila,
čestitke, zahvale,..),
darila, ki jih izroči
državno tožilstvo
(evidenca danih
daril, odločitve o
nakupu daril,…)

Gradivo v zvezi s protokolarnimi
dogodki (vabila, odgovori na vabila,
čestitke, zahvale,..), darila, ki jih
izroči državno tožilstvo (evidenca
danih daril, odločitve o nakupu
daril,…)

585

Protokol in darila
Drugo
Vpisniki

T

Stran

28

Službeni telefoni

Gradivo v zvezi z nabavo in
dodelitvijo, evidence, zaprosila za
izpis o prometu,…

7 / 31. 1. 2012 /

Tu

2
3

T

evidenca strokovne
literature, seznam Evidenca strokovne literature,
naročene periodike, seznam naročene periodike,
naročanje,…
naročanje,…

Celostna podoba: žigi,
pečati, napisne table,
obrazci in spletne strani T

Gradivo o celostni podobi,
evidenca žigov in pečatov, gradivo
glede izdelave in uničenja žigov,
pečatov, napisnih tabel, obrazcev,
spletne strani …

Št.

1

T

gradivo o celostni
podobi, evidenca
žigov in pečatov,
gradivo glede
izdelave in uničenja
žigov, pečatov,
napisnih tabel,
obrazcev, spletne
strani …
gradivo v zvezi z
nabavo in
dodelitvijo,
evidence, zaprosila
za izpis o
prometu,…
evidence,
posredovanje
potreb po vozilih,
vzdrževanje, škodni
dogodki,
zavarovanja, …
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Tu

T

Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik
Imenik

Drugo
T
Imenik osumjencev v vpisDokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oškodovancev v v Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik ovaditeljev v vpisnDokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci EODokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci ETDokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik oseb v evidenci E Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

ImKtr

Imenik

Imenik oseb navedenih
v policijskih poročilih
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

ImKaObd

Imenik

Imenik obdolžencev v
kazenskih zadevah
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

Imenik

Imenik oškodovancev in
ovaditeljev v kazenskih
zadevah
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

Imenik

Imenik obdolžencev v
prekrškovnih zadevah
pred
okrožnimi
državnimi tožilstvi
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

ImKaObdOšk

ImPrObdODT
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Tu
30
ImKpSoOsum
ImKpSoOšk
ImKpSoOvad
ImEIO
ImEIO
ImOI
ImEPU
ImEDNK
ImED
ImEPZ
ImEpr
ImEps
ImEDO
ImEFO
ImET
ImEINP
ImEPP
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Primopredaje

primopredajni
zapisniki ob menjavi
vodje državnega
tožilstva ter vodij
Primopredajni zapisniki ob menjavi
notranjih
vodje državnega tožilstva ter vodij
organizacijskih enot notranjih organizacijskih enot
Vse v vzezi s tožilsko upravo, kar
Drugo v zvezi s
ne sodi pod druge klasifikacisjske
tožilsko upravo
znake
Osumjenci v vpisnikuOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Oškodovanci v vpisn Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Ovaditelji v vpisniku KOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EIOOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EI Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EOOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebev evidenci EPUOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EDOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EDOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EP Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci Ep Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci Ep Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EDOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EF Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci ET Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EINOsebni podatki v obsegu, kot da dol PO
Osebe v evidenci EP Osebni podatki v obsegu, kot da dol PO
EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
Osebe navedenih v rojstva,Ime in priimek očeta,
policijskih poročilih Vzdevek, Državljanstvo, Datum
Skupno
EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
rojstva,Ime in priimek očeta,
Vzdevek, Državljanstvo, Datum
Obdolženci
v smrti, Stalni in začasni naslov ter
kazenskih zadevah naslov za vročanje
Skupno
EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
rojstva,Ime in priimek očeta,
Oškodovanci
in Vzdevek, Državljanstvo, Datum
ovaditelji
v smrti, Stalni in začasni naslov ter
kazenskih zadevah naslov za vročanje
Skupno
EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Obdolženci
v Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
prekrškovnih
rojstva,Ime in priimek očeta,
zadevah
pred Vzdevek, Državljanstvo, Datum
okrožnimi državnimi smrti, Stalni in začasni naslov ter
tožilstvi
naslov za vročanje
Skupno

Št.
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Odredbe in ugotovitvene odločbe
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Tu

Zaključevanje vpisnikov T
Drugo
T

Stran

1
2

odredbe in
ugotovitvene
odločbe

ImPrObdVDT

ImPrPredVDT

ImCiStrODT

ImCiStrVDT

Obdolženci
v
prekrškovnih
zadevah
pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom
Republike Slovenije

EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
rojstva,Ime in priimek očeta,
Vzdevek, Državljanstvo, Datum
smrti, Stalni in začasni naslov ter
naslov za vročanje

Skupno

Predlagatelji
v
prekrškovnih
postopkih
pred
Vrhovnim državnim
tožilstvom
Republike Slovenije
Strank v civilnih
postopkih
pred
okrožnimi državnimi
tožilstvi

EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
rojstva,Ime in priimek očeta,
Vzdevek, Državljanstvo, Datum
smrti, Stalni in začasni naslov ter
naslov za vročanje

Skupno

Imenik

Imenik predlagateljev v
postopkih
pred
Vrhovnim
državnim
tožilstvom
Republike
Slovenije
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Imenik strank v civilnih
postopkih
pred
okrožnimi
državnimi
tožilstvi
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

Imenik

Imenik strank v civilnih
postopkih
pred
vrhovnim
državnim
tožilstvom
Republike
Slovenije
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

Stranke v civilnih
postopkih
pred
vrhovnim državnim EMŠO, Ime, Priimek, Priimek ob
tožilstvom
rojstvu, Stalni in začasni naslov ter
Republike Slovenije naslov za vročanje
Skupno

Imenik

Imenik
strank
v
upravnih postopkih pred
Vrhovnim
državnim
tožilstvom
Republike
Slovenije
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

Stranke v upravnih
postopkih
pred
Vrhovnim državnim EMŠO, Ime, Priimek, Priimek ob
tožilstvom
rojstvu, Stalni in začasni naslov ter
Republike Slovenije naslov za vročanje
Skupno

Seznam

Seznam
prejemnikov
Prejemniki sredstev
sredstev iz odloženega
iz
odloženega
pregona
Ime, priimek in naslov
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis pregona

Skupno

Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam

Seznam
oseb,
pri
katerih
se
opravlja
splošno koristno delo
Seznam sodnikov
Seznam odvetnikov
Seznam poravnalcev
Seznam izvedencev
Seznam cenilcev
seznam tolmačev

Skupno
Skupno
Skupno
Skupno
Skupno
Skupno
Skupno

Imenik

Osebe, pri katerih
se opravlja splošno
koristno delo
Ime, priimek in naslov
Sodniki, ki sodijo v zaIme in priimek
Odvetniki, ki zastopa Ime priimek in naslov
Poravnalci, zaradidode Ime, priimek in naslov
Izvedenci zaradi evidenIme, priimek in naslov
Cenilcii zaradi evidenti Ime, priimek in naslov
Tolmačii zaradi evidentIme, priimek in naslov

587

Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis

EMŠO, Ime, Priimek, Priimek ob
rojstvu, Stalni in začasni naslov ter
naslov za vročanje
Skupno

Stran

SezOsKD
SezSod
SezOdv
SezPor
SezIzv
SezCen
SezTol

Imenik

Imenik obdolžencev v
prekrškovnih zadevah
pred Vrhovnim državnim
tožilstvom
Republike
Slovenije
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis
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SezPrSrOP

Skupno

Št.

ImUpStrVDT

Imenik

EMŠO, Datum rojstva, Spol, Ime,
Priimek, Priimek ob rojstvu, Kraj
rojstva,Ime in priimek očeta,
Vzdevek, Državljanstvo, Datum
smrti, Stalni in začasni naslov ter
naslov za vročanje

Uradni list Republike Slovenije

ImPrPredODT

Predlagatelji
v
Imenik predlagateljev v
prekrškovnih
prekrškovnih zadevah
zadevah
pred
pred
okrožnimi
okrožnimi državnimi
državnimi tožilstvi
Dokler se hrani spis, s katerim je zapis tožilstvi

Stran

7 / 31. 1. 2012

okrožnega državnega tožilstva
ODT PO – Okrožno državno
tožilstvo, ki ima tudi pritožbeni
oddelek
PO - Oddelek za preiskovanje in
pregon uradnih oseb s posebnimi
pooblastili
SDT - Specializirano državno
tožilstvo
DTS . Državnotožilski svet

Št.

VDT - Vrhovno državno tožilstvo
Republike Slovenije
ODT – Okrožno državno tožilstvo
(razen
specializiranega)
ODT ZO
Zunanji oddelek
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