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Številka: CE-Tu-1/3/2021 SKR/fs
Datum: 7. 10. 2021

Na podlagi 143. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1)

spremenim

LETNI RAZPORED DELA ZA LETO 2021,
št. Tu 1/5/2020 z dne 14. 12. 2020,

tako, da se na Splošno kazenski oddelek in na Gospodarski oddelek, dodeli okrajna državna 
tožilka Kristina Zelič Antolič, in sicer na vsak oddelek v deležu 50 % ter da se na vseh mestih v 
letnem razporedu kjer je navedena Kristina Zelič Antolič kot višja pravosodna svetovalka, zapis 
v zvezi z njo odpravi razen v točki V. Druge zadolžitve, kjer se pri zadolžitvi v zvezi s tajnimi 
podatki njen naziv »višjo pravosodno svetovalko« zamenja s funkcijo: »okrajno državno 
tožilko«.

Obrazložitev:

Kristina Zelič Antolič je na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju v letu 2021, na katerega se 
nanaša obravnavani letni razpored, opravljala delo višje pravosodne svetovalke do dne 21. 9. 
2021. 

Z odločbo Vlade Republike Slovenije, št. 70101-5/2021 z dne 28. 4. 2021, je bila imenovana za 
okrajno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju in je funkcijo nastopila z dnem 
prisege, to je 21. 9. 2021. S tem se je na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju zasedlo 
državnotožilsko mesto, zaradi česar sem spremenila letni razpored kot je zgoraj navedeno.

Sprememba Letnega razporeda dela za leto 2021 se objavi na oglasni deski državnega tožilstva
dne 7. 10. 2021.

PRAVNI POUK: Zoper razporeditev na določeni pravni področji dela lahko razporejena državna
tožilka v treh dneh po objavi spremembe letnega razporeda na oglasni deski državnega 
tožilstva napove pritožbo vodji državnega tožilstva, ki v nadaljnjih treh dneh obrazloži svojo 
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odločitev. V osmih dneh od prejema obrazložitve pa lahko razporejena državna tožilka vloži 
pritožbo, ki ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloči Državnotožilski svet v 30 dneh, po 
predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca.

mag. Simona Kuzman Razgoršek
višja državna tožilka

vodja tožilstva

Dostaviti:
- vsem zaposlenim na ODT v Celju (sedež in ZO v Velenju) po elektronski pošti
- Tu spis
- VDT RS – po elektronski pošti
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