
 

 
     
                                                            
 

Državni svet Republike Slovenije in Državno odvetništvo Republike Slovenije vabita  
na 

 
 

POSVET 

 

KAKŠNEGA ODVETNIKA POTREBUJE 

DRŽAVA? 

v torek, 21. marca 2023, ob 10.00 

v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4. 

 

 

 

Državno odvetništvo Republike Slovenije je samostojni državni organ, ki opravlja naloge 

zastopanja države pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pred tujimi in 

mednarodnimi sodišči in arbitražami, opravlja pa tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega 

reševanja sporov. Ustanovljeno je bilo leta 2017 z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je 

dotedanje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je naloge zastopanja države v 

sodnih postopkih dotlej opravljalo več kot 40 let, preimenoval v Državno odvetništvo 

Republike Slovenije, državne odvetnike pa iz funkcionarskega postopoma premestil v 

javnouslužbenski sistem. Uvedba javnouslužbenskega sistema že od samega začetka povzroča 

številne škodljive posledice, predvsem pa državnim odvetnikom in Državnemu odvetništvu kot 

celoti otežuje učinkovito izvajanje najpomembnejših pristojnosti, še posebej v okoliščinah, ko 

je načelo pravne države najbolj ogroženo, saj obstoječi zakon tudi ne vsebuje varovalk pred 

morebitno zlorabo pravice dostopa do sodišča. Trenutna normativna ureditev delovanja 



Državnega odvetništva pa odpira tudi vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno 

odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo Republike Slovenije in 

zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, 

ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila 

sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena?  

 

Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave 

še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja 

Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito 

izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države.  

 

Vljudno vabljeni, 

 

 

 

Dr. Ana Kerševan      Marko Lotrič 

Generalna državna odvetnica    Predsednik Državnega sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za udeležbo na dogodku je obvezna elektronska prijava na: urad.dodv@gov.si  do 16. 3. 2023 

do 10. ure. Število prijav je omejeno. Ostali zainteresirani si dogodek lahko ogledate v živo na 

www.ds-rs.si, posnetek bo dostopen tudi na spletni strani Državnega sveta. 

 

 

Posvet bosta povezovali Bojana Potočan in Mateja Senih. 
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PROGRAM 

 

9.30-10.00 SPREJEM UDELEŽENCEV 
  

  

10.00-10.10 POZDRAVNI NAGOVOR 
  

 Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS 
  

 Dr. Ana Kerševan, generalna državna odvetnica 
 
  

10.10-10.35 UVODNE MISLI O DRŽAVI IN NJENEM ODVETNIKU 
  

10.10 Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica  Republike Slovenije (posnetek) 
 

10.15 Mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora Republike 
Slovenije 
   

10.25 Prof. dr. Matej Accetto, predsednik Ustavnega sodišča RS 
 

 
10.35 – 13.05 DRŽAVA IN NJEN ODVETNIK – POGLEDI POLITIKE, STROKE, TEORIJE IN 

PRAKSE 
 

10.35 Dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje: Državni odvetnik ni zgolj 
»odvetnik države« 
 

10.45 Dr. Ana Kerševan, generalna državna odvetnica: Z(a)vezanost državnih 
odvetnikov 
 

11.00 Drago Šketa, generalni državni tožilec: Pogled na umeščenost Državnega 
odvetništva 
 

11.10-11.40 ODMOR ZA KAVO 
 

11.40 Dr. Vesna Bergant Rakočević, višja sodnica, podpredsednica Višjega sodišča v 
Ljubljani in predsednica Slovenskega sodniškega društva: Ali je za sodnika 
pomembno, kdo zastopa državo (in njega)? 
 

11.50 Janez Starman, odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije: Državno 
odvetništvo – pogled slovenskega odvetništva in Odvetniške zbornice Slovenije 
 

11.55 
 

Dr. Bojan Podgoršek, notar in predsednik Notarske zbornice Slovenije: Državno 
odvetništvo – pogled notarja 
 

12.00 Prof. dr. Damjan Možina, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Pravo za 
pravobranilce 
  

12.10 Doc. dr. Bruna Žuber, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Samostojnost 
državnega odvetnika glede na njegovo vlogo v upravnem sporu 
  

12.25 Zasl. prof. dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: 
Konstitucionalizacija državnega odvetništva v sistemu pravosodja 
  

12.45 Prof. dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Zagotavljanje 
samostojnosti državnih odvetnikov 
  

13.05 – 13.20 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
 

   13.20 – 14.00       POGOSTITEV 

 


