Številka: VDT-Tu-1/2/2020/78
Datum: 18. 2. 2021
Na podlagi 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F,
47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19 in
139/2020) v zvezi z 66. in 67. členom Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12,
38/13, 45/16, 64/19 in 191/20) ter po predhodnem mnenju kolegija Vrhovnega državnega
tožilstva RS z dne 4. 12. 2020, generalni državni tožilec RS izdajam
Letni razporeda dela
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021
(prečiščeno besedilo1)
1.

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije deluje na sedežu v Ljubljani, na naslovu
Vilharjeva cesta 23.

2.

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ima naslednje strokovne notranje
organizacijske enote:
- Urad generalnega državnega tožilca RS;
- Oddelek za kazenske zadeve;
- Oddelek za civilne in upravne zadeve;
- Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor;
- Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja ter
- Strokovno informacijski center (SIC).

3. Urad generalnega državnega tožilca RS, v okviru katerega se usklajujejo tudi mednarodne
aktivnosti, vodi generalni državni tožilec RS Drago Šketa.
V Uradu generalnega državnega tožilca RS se skrbi tudi za usklajevanje mednarodnih aktivnosti
Vrhovnega državnega tožilstva RS, tako v odnosih z državnimi tožilstvi drugih držav kot v okviru
mednarodnih organizacij in izpolnjevanjem obveznosti iz tega naslova.

1

Prečiščeno besedilo Letnega razporeda Vrhovnega državnega tožilstva RS za leto 2021 vsebuje:
- Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021, št.
VDT-Tu-1/2/2020/3, 14. 1. 2021;
- Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021, št.
VDT-Tu-1/2/2020/5, 2. 2. 2021;
- Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021, št.
VDT-Tu-1/2/2020/7, 18. 2. 2021.
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Za vodenje, usklajevanje in izvajanje aktivnosti na mednarodnem področju se določi višja
državna tožilka mag. Maja Veber Šajn.
Naloge s področja mednarodnega sodelovanja zajemajo:
- sodelovanje z Uradom za boj proti goljufijam na škodo Evropske unije (OLAF);
- sodelovanje v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD;
- sodelovanje v Skupini držav za boj proti korupciji – GRECO v Svetu Evrope;
- spremljanje in koordiniranje dela s področja delovanja odbora Moneyval pri Svetu
Evrope.
V okviru mednarodnih aktivnosti se tudi zbirajo obvestila državnih tožilstev o operativnih stikih
državnih tožilstev s pristojnimi organi tujih držav, ki jih ta posredujejo po določbah 209. člena
Državnotožilskega reda.
Po potrebi in v dogovoru z vodji oddelkov lahko naloge s področja mednarodnega sodelovanja
opravljajo tudi vsi drugi državni tožilci.
Nosilci posameznih področij so:
- Anita Veternik – spremlja, usmerja in koordinira delo na področju kibernetske
kriminalitete;
- Goran Vejnović – opravlja naloge kontaktne točke v zadevah mednarodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema
predmetov in premoženjske koristi ter premoženja nezakonitega izvora (v
nadaljevanju: kontaktna točka), sodeluje pri delu organizacij, ki obravnavajo tovrstno
problematiko – ARO, CARIN. V času njegove odsotnosti opravlja naloge kontaktne
točke dodeljena okrožna državna tožilka Janja Aleksandra Koren;
- mag. Harij Furlan – predstavnik v CPPE - Posvetovalnem odboru evropskih tožilcev pri
Svetu Evrope in nacionalni korespondent za področje terorizma.
4. Oddelek za kazenske zadeve vodi vrhovna državna tožilka Mirjam Kline.
V ta oddelek so s polno obremenitvijo razporejeni vrhovni državni tožilec svétnik Hinko Jenull
in vrhovni državni tožilci mag. Jože Kozina, mag. Harij Furlan ter Barbara Jenkole Žigante. Na
oddelek so z delno obremenitvijo razporejeni še vrhovna državna tožilka Janja Vrečič Perhavec
(40 odstotna obremenitev), vrhovna državna tožilka Irena Kuzma (10 odstotna obremenitev),
vrhovni državni tožilec Boris Ostruh (10 odstotna obremenitev), dodeljeni okrajni državni
tožilec Goran Vejnović (50 odstotna obremenitev) in dodeljena okrožna državna tožilka Janja
Aleksandra Koren (20 odstotna obremenitev).
Generalni državni tožilec RS Drago Šketa je za reševanje zadev na oddelku razporejen kot
vrhovni državni tožilec v skladu s potrebami in po lastni odločitvi.
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Vodja oddelka državnim tožilcem dodeljuje v delo zadeve iz pristojnosti tega oddelka
praviloma upoštevaje njihovo specializacijo, naloge, ki jih državni tožilci opravljajo v drugih
oddelkih ali SIC, in enako obremenjenost. V zadevah prekrškov in kazenskih zadevah, pri
katerih sodelujejo dodeljeni državni tožilci in strokovni sodelavci, razporejeni na Oddelek za
kazenske zadeve, vodja oddelka usklajuje pripravo osnutkov za tožilske odločitve. Dela in
naloge s področja Oddelka za kazenske zadeve se po potrebi lahko odredijo tudi državnim
tožilcem z drugih oddelkov in SIC, skladno z dogovorom vodij oddelkov oziroma SIC.
Posamezni vrhovni državni tožilci, razporejeni v Oddelek za kazenske zadeve, poleg svojega
rednega dela še spremljajo, usmerjajo in koordinirajo delo na naslednjih tematskih področjih:
- Mirjam Kline – spremlja in koordinira delo pritožbenih oddelkov (usklajevanje pritožbene
politike), delo na področju mladoletniškega kriminala in kaznivih dejanj v okviru družine in
kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve otroci in mladoletniki, pripravlja pregled sodne prakse
Vrhovnega sodišča RS v kazenskih zadevah ter skrbi za spremljanje uporabe kazenske
zakonodaje;
- Irena Kuzma – spremlja in koordinira delo na področju kaznivih dejanj z zelo hudimi
posledicami;
- Boris Ostruh – spremlja in koordinira delo na področju organizirane kriminalitete;
- Janja Vrečič Perhavec – spremlja in koordinira delo na področju izvajanja alternativnih metod
kazenskega pregona ter spremlja, usmerja in koordinira delo na področju problematike
trgovine z ljudmi;
- Hinko Jenull – pripravlja preglede sodne prakse Vrhovnega sodišča RS v zadevah prekrškov,
skrbi za spremljanje uporabe prekrškovne zakonodaje in za sodelovanje s pristojnimi organi v
zakonodajnih postopkih;
- mag. Jože Kozina – spremlja in koordinira delo na področju hudih nasilnih kaznivih dejanj,
kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev ter kaznivih dejanj zoper okolje in prostor;
- mag. Harij Furlan – spremlja in koordinira delo na področju kriminalitete v zvezi s pranjem
denarja, delo na področju gospodarske in korupcijske kriminalitete ter kaznivih dejanj, pri
katerih so storilci nosilci javnih funkcij, na področju kaznivih dejanj zoper človečnost in
mednarodno pravo ter skrbi za sodelovanje s Finančno upravo RS;
- Barbara Jenkole Žigante – spremlja in koordinira delo na področju kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost.

5. Oddelek za civilne in upravne zadeve vodi vrhovna državna tožilka svetnica Erika Panjtar.
V ta oddelek sta razporejena še vrhovna državna tožilka svetnica Barbara Knol Drobnič s polno
obremenitvijo in vrhovni državni tožilec svetnik Aleš Butala praviloma s 15 odstotno
obremenitvijo.
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Vodja oddelka vrhovnim državnim tožilcem tega oddelka dodeljuje v delo zadeve iz pristojnosti
tega oddelka praviloma upoštevaje tudi naloge, ki jih državni tožilci opravljajo v drugih
oddelkih ali SIC, in enako obremenjenost.
Vrhovni državni tožilec svetnik Aleš Butala sodeluje pri kolegijskem obravnavanju strokovne
problematike s področja Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora na civilno
finančnem oddelku Specializiranega državnega tožilstva RS.
6. Oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor vodi vrhovni državni tožilec Boris Ostruh,
namestnik generalnega državnega tožilca RS
Naloge tega oddelka opravljajo vsi vrhovni in višji državni tožilci Vrhovnega državnega tožilstva
RS ter dodeljena okrožna državna tožilka Janja Aleksandra Koren (80 odstotna obremenitev).
V ta oddelek je z 20 odstotno obremenitvijo razporejena tudi vrhovna državna tožilka Mirjam
Kline, vodja Oddelka za kazenske zadeve, ki organizira strokovna izobraževanja državnih
tožilcev in državnotožilskega osebja v Republiki Sloveniji ter usklajuje aktivnosti na področju
strokovnih izobraževanj državnih tožilcev in državnotožilskega osebja v tujini.
Generalni državni tožilec RS na predlog vodje Oddelka za izobraževanje in strokovni nadzor
državnim tožilcem tega oddelka ter začasno in delno dodeljenim državnim tožilcem dodeljuje
v delo zadeve iz pristojnosti tega oddelka praviloma upoštevaje tudi druge naloge, ki jih
državni tožilci opravljajo v okviru tega oddelka, v okviru drugih oddelkov ali SIC oziroma na
svojih matičnih državnih tožilstvih, in enako obremenjenost.
Delež zadev, ki jih posamezni državni tožilci, ki so razporejeni tudi v drug oddelek ali SIC
oziroma, ki so začasno in delno dodeljeni, rešujejo v okviru tega oddelka, določita vodja tega
oddelka in vodja oddelka oziroma SIC, v katerega je državni tožilec prav tako razporejen,
oziroma vodja matičnega državnega tožilstva dodeljenega tožilca, sporazumno. Pri tem
upoštevata obseg zadev v posameznem oddelku, notranji organizacijski enoti oziroma
državnem tožilstvu.
Poleg rednega dela na oddelku, vrhovni državni tožilec Boris Ostruh vodi strokovne
nadzorstvene preglede dela okrožnih državnih tožilstev in Specializiranega državnega tožilstva
RS ter predlaga pregledovalca v splošnih nadzorstvenih pregledih poslovanja državnih tožilcev,
delnih nadzorstvenih pregledih dela posameznega državnega tožilca ali dela na posamezni
zadevi.
7. Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja vodi vrhovni državni tožilec svetnik Aleš
Butala.
Oddelek skrbi za izboljšanje vodenja in upravljanja državnih tožilstev ter povečanje uspešnosti
in učinkovitosti poslovanja. V ta namen opravlja zlasti naloge analiziranja obstoječih praks
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državnotožilske uprave, svetuje državnim tožilstvom in skrbi za širjenje dobrih praks,
vzpodbuja nove prakse državnotožilske uprave in sodelovanje, povezovanje in usklajevanje
njihove implementacije.
Naloge oddelek izvaja samostojno in v sodelovanju z drugimi oddelki ter SIC.
V ta oddelek je s 60 odstotno obremenitvijo razporejena vrhovna državna tožilka Janja Vrečič
Perhavec, ki spremlja razloge za dolgotrajnost postopkov, starejše in prednostne zadeve in
statistične podatke glede pravočasnosti reševanja zadev, vključno s sprejetimi ukrepi za
pospešitev reševanja zadev.
Z delno obremenitvijo, predvidoma 10 odstotkov, so v oddelek razporejeni še generalni
državni tožilec RS, vodje drugih oddelkov in vodja SIC.
Po potrebi in v dogovoru z vodji oddelkov in SIC lahko naloge s področja dela tega oddelka
opravljajo tudi drugi državni tožilci.
Natančnejši delež zadev, ki jih posamezni državni tožilci, ki so razporejeni tudi v drug oddelek
ali SIC, rešujejo v okviru tega oddelka, določita sporazumno vodji obeh oddelkov oziroma SIC.
Aleš Butala spremlja in koordinira sodelovanje z Varuhom človekovih pravic RS.
8. SIC, v okviru katerega je organizirana tudi služba, pristojna za analitiko, vodi vrhovna
državna tožilka Irena Kuzma.
Pri nalogah iz pristojnosti SIC sodelujejo vrhovni, višji in dodeljeni državni tožilci na Vrhovnem
državnem tožilstvu RS ter državnotožilsko osebje skladno z dogovorom med vodjo SIC in vodji
posameznih oddelkov oziroma generalnim državnim tožilcem RS, generalnim direktorjem ali
drugo osebo, pooblaščeno s strani generalnega državnega tožilca RS.
Višji državni tožilec Jure Pečovnik skrbi za razvoj, enotnost ter delovanje informacijskega
sistema Vpisniki in usklajevanje tega z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju.
V SIC je s 50 odstotno obremenitvijo razporejen dodeljeni okrajni državni tožilec Goran
Vejnović.
V SIC se pripravlja in oblikuje Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev ter statistične
podlage za pripravo letnih poročil in letnih programov dela državnih tožilstev.
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Vodja SIC usklajuje pripravo Letnega poročila Vrhovnega državnega tožilstva RS in Skupnega
letnega poročila o delu državnih tožilstev, pri njegovi izdelavi pa sodelujejo tudi drugi državni
tožilci in javni uslužbenci po odredbi generalnega državnega tožilca RS.
Dodeljeni okrajni državni tožilec Goran Vejnović opravlja naloge iz pristojnosti SIC, povezane
s premoženjskopravnimi ukrepi in kontaktno točko.
V času dežurstva oziroma pripravljenosti naloge kontaktne točke za zadeve mednarodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, ter premoženja
nezakonitega izvora po zakonu, ki ureja državno tožilstvo, opravlja dežurna služba
Specializiranega državnega tožilstva RS.
Delež zadev, ki jih posamezni tožilci, ki so razporejeni tudi v drug oddelek oziroma, ki so
začasno in delno dodeljeni, rešujejo v okviru SIC, določita vodja SIC in vodja oddelka, v
katerega je državni tožilec prav tako razporejen, oziroma vodja matičnega tožilstva
dodeljenega tožilca, sporazumno. Pri tem upoštevata obseg zadev v posameznem oddelku
oziroma državnem tožilstvu.
9. Nacionalni predstavnik Republike Slovenije Agencije Evropske unije za pravosodno
sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) je višji državni tožilec Boštjan Škrlec. Namestnik
nacionalnega predstavnika v Eurojust je višji državni tožilec mag. Boštjan Lamešič. Pomočnica
nacionalnega predstavnika v Eurojust je okrožna državna tožilka Anita Veternik, ki opravlja
naloge Eurojusta na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Pomočnica nacionalnega predstavnika
v Eurojust lahko opravlja druge naloge iz pristojnosti Vrhovnega državnega tožilstva RS zgolj
na podlagi pisne odredbe generalnega državnega tožilca RS.
10. Vodje oddelkov lahko s pooblastilom za določen čas prenesejo izvajanje svoje vodstvene
naloge na drugega vrhovnega ali višjega državnega tožilca, ki opravlja delo na sedežu
Vrhovnega državnega tožilstva RS. O svoji odločitvi obvestijo generalnega državnega tožilca
RS.
11. Letne dopuste izkoristijo državni tožilci po razporedu za vsakega vrhovnega in višjega
državnega tožilca, ki ga sprejme in izda generalni državni tožilec RS najkasneje do 15. aprila
2021.
12. Letne dopuste državnih tožilcev je treba razporediti tako, da je stalno prisoten nekdo od
tistih, ki nadomeščajo generalnega državnega tožilca RS. Nadomeščanje poteka po naslednjem
vrstnem redu:
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1.
2.
3.
4.

Boris Ostruh, vrhovni državni tožilec, namestnik generalnega državnega tožilca RS,
Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka,
Irena Kuzma, vrhovna državna tožilka,
Aleš Butala, vrhovni državni tožilec svétnik.

Vodje oddelkov in notranje organizacijske enote, ki so določeni s tem letnim razporedom dela,
sami določijo državnega tožilca, ki ga nadomešča v času njegove odsotnosti.
Vodje oddelkov in SIC so dolžni poskrbeti, da je v času letnih dopustov zagotovljeno reševanje
nujnih zadev in da delo poteka nemoteno.
13. Zoper razporeditev na določeno pravno področje dela lahko razporejeni državni tožilec v
treh dneh po objavi letnega razporeda na oglasni deski državnega tožilstva napove pritožbo
generalnemu državnemu tožilcu, ki določa letni razpored, ta pa mora v nadaljnjih treh dneh
obrazložiti svojo odločitev. Državni tožilec lahko v osmih dneh od prejema obrazložitve vloži
pritožbo, ki ne zadrži izvršitve.
********************************
Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za
leto 2021, št. VDT-Tu-1/2/2020/3, 14. 1. 2021 vsebujejo naslednjo končno določbo:
»III.
Te spremembe začnejo veljati v petih dneh po njihovi objavi na oglasni deski Vrhovnega
državnega tožilstva RS.«.
********************************
Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za
leto 2021, št. VDT-Tu-1/2/2020/5, 2. 2. 2021 vsebujejo naslednjo končno določbo:
»II.
Te spremembe začnejo veljati v petih dneh po njihovi objavi na oglasni deski Vrhovnega
državnega tožilstva RS.«.
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********************************
Spremembe Letnega razporeda dela Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
za leto 2021, št. VDT-Tu-1/2/2020/7, 18. 2. 2021 vsebujejo naslednjo končno določbo:
»II.
Te spremembe začnejo veljati v petih dneh po njihovi objavi na oglasni deski Vrhovnega
državnega tožilstva RS.«.

Drago Šketa
generalni državni tožilec RS

Poslati:
- vsem zaposlenim na VDT RS po elektronski pošti

Objaviti na:
- oglasni deski VDT RS
- intranetu VDT RS
- spletni strani VDT RS
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