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Odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z varovanjem ugleda in
nepristranskim ravnanjem državnega tožilca

Poslanec Danijel Krivec je 28. 12. 2018 na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada
RS) naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem ugleda in nepristranskim
ravnanjem državnega tožilca, na katerega Vlada RS v nadaljevanju podaja odgovor.
V odgovoru Vlade RS z dne 25. 10. 2018 na poslansko vprašanje, povezano z istovrstno
tematiko, je Vlada RS zapisala, da je Ministrstvo za pravosodje z namenom pridobitve odziva v
zvezi z izjavo vrhovnega državnega tožilca mag. Jožeta Kozine na 1. seji Odbora za
pravosodje, ki je v Državnem zboru potekala dne 28. 9. 2018, posredovalo zaprosilo
Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS in Državnotožilskemu svetu. Predsednik Državnotožilskega
sveta je tedaj v svojem odzivu zapisal, da niti Komisija za etiko in integriteto niti Državnotožilski
svet konkretne zadeve še nista obravnavala, zaradi česar bi bilo kakršno koli podajanje stališč
preuranjeno. Generalni državni tožilec RS Drago Šketa pa je v svojem odgovoru poudaril, da
predstavlja izjava vrhovnega državnega tožilca mag. Jožeta Kozine njegovo osebno
prepričanje, ne pa mnenja generalnega državnega tožilca RS oziroma stališča Vrhovnega
državnega tožilstva RS. Pojasnil je, da je Vrhovno državno tožilstvo RS, zavedajoč se
pomembnosti videza objektivne nepristranskosti in neodvisnosti, ukrepalo takoj ob pridobitvi
zapisa 1. seje Odbora za pravosodje. Tako je skladno z drugim odstavkom 49. člena Poslovnika
Državnotožilskega sveta dne 3. 10. 2018 na Komisijo za etiko in integriteto naslovil zahtevo, da
na podlagi 108.a člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) prouči izjavo vrhovnega
državnega tožilca mag. Jožeta Kozine in poda načelno mnenje, ali je javno izraženo mnenje
državnega tožilca v skladu z načeli Kodeksa državnotožilske etike.
Generalni državni tožilec RS je dne 3. 1. 2019 Ministrstvu za pravosodje posredoval dopis,
kateremu je priložil tudi Načelno pravno mnenje, opr. št. Dts 21/2018-44 z dne 20. 11. 2018, ki
ga je v obravnavani zadevi sprejela Komisija za etiko in integriteto pri Državnotožilskem svetu.
Po preučitvi navedenega načelnega pravnega mnenja, iz katerega izhaja, da je bilo javno
izražanje državnega tožilca mag. Jožeta Kozine na 1. seji Odbora za pravosodje Državnega
zbora RS v nasprotju s Kodeksom državnotožilske etike, je generalni državni tožilec na podlagi
vseh dejavnikov in okoliščin ocenil, da predmetna izjava predstavlja enkratno izjavo vrhovnega
državnega tožilca mag. Jožeta Kozine, ter ne dosega takšne teže, ki bi terjala uvedbo
disciplinskega postopka. Po mnenju generalnega državnega tožilca so namreč državni tožilci
tako kot vsi drugi posamezniki nosilci pravice do svobode izražanja iz 39. člena Ustave RS, pri
čemer predmetna izjava predstavlja enkratno ravnanje državnega tožilca, ki ni ne kritično niti
daljnosežno vplivalo na koncept in pomen neodvisnosti in nepristranskosti državnega tožilca in
državnega tožilstva. Ob tem pa je poudaril, da navedeno ne pomeni, da v državnotožilski
organizaciji odrekajo pomembnost etičnemu obnašanju. Mnenje komisije je namreč izoblikovalo
etične smernice, poleg tega pa bo dosežena tudi dodatna osveščenost in dvig zavesti državnih
tožilcev po pravilnem poznavanju, razumevanju in upoštevanju Kodeksa državnotožilske etike.

Na podlagi zaprosila Ministrstva za pravosodje Državnotožilskemu svetu, ali je po seznanitvi z
vsebino navedenega načelnega pravnega mnenja že obravnaval predlog za uvedbo
disciplinskega postopka zoper vrhovnega državnega tožilca mag. Jožeta Kozino, pa se je
Ministrstvo za pravosodje dne 7. 1. 2019 seznanilo tudi z odzivom predsednika
Državnotožilskega sveta, da bo Državnotožilski svet, upoštevaje načelno pravno mnenje z dne
20. 11. 2018, konkretno zadevo obravnaval na seji, ki bo potekala dne 29. 1. 2019.

Glede na okoliščino postopnosti, v okviru katere se je, kot zgoraj navedeno, že opredelil
generalni državni tožilec, ne pa (še) Državnotožilski svet, Vlada RS še vedno stoji na stališču,
da je podajanje kakršnih koli mnenj Vlade RS glede obravnavane izjave vrhovnega državnega
tožilca mag. Jožeta Kozine, ki jo je podal na 1. seji Odbora za pravosodje dne 28. 9. 2018, v
tem trenutku preuranjeno, prav tako pa je iz razloga povezanosti preuranjeno podajanje stališč
glede preostalih vprašanj. Tako generalni državni tožilec kot Državnotožilski svet imata v
državnotožilskem sistemu pomembno in odgovorno vlogo, zato je ustrezno in primerno, da se
do problematike opredeli tudi Državnotožilski svet kot samostojen državni organ, ki je z ZDT-1
pridobil pomembne pristojnosti organa tožilske samouprave, njegova sestava pa je odprta tudi
za člane zunaj državnega tožilstva, kar krepi preglednost delovanja in kakovost sprejemanja
njegovih odločitev.

