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OKROŽNO
V

DRŽAVNO

TOŽILSTVO

CELJU

Številka: CE- Tu- 1/5/2020 SKR/skr'
Datum: 15. 12. 2020

Na podlagi 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), v zvezi s 66. in 67. členom

Državnotožilskega reda (DTR), po predhodnem
tožilstva v Celju z dne 14. 12. 2020 izdajam

mnenju kolegija Okrožnega

LETNI RAZPORED DELA ZA LETO

državnega

2021

katerim določim razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske
enote, njihovo pravno področje dela, vodje in namestnike vodij oddelkov oziroma notranjih
organizacijskih enot, izhodišča in okvirni način odrejanja razporeda dežurstev in časa izrabe

s

letnih dopustov ter določitev državnih tožilcev, ki v nujnih in neodložljivih zadevah
nadomeščajo vodjo in namestnika vodje državnih tožilstev, vodje oddelkov in drugih

notranjih organizacijskih enot ter vrstni red nadomeščanja.
I.

Izvajanje funkcije

v

državno tožilstvo v Celju (v nadaljevanju ODT
Celju) svoje funkcije izvaja:
sedeža ODT
Celju, na naslovu Ljubljanska cesta 5, Celje, pred Višjim sodiščem v Celju,

Okrožno

v

-

s

-

Okrožnim sodiščem v Celju in Okrajnimi sodišči v Celju, Slovenskih Konjicah, Šmarju pri
Jelšah ter Žalcu, po potrebi pa tudi pred Okrajnim sodiščem v Velenju ter
z Zunanjega oddelka
Velenju (ZO), na naslovu Prešernova cesta 1, Velenje, pred

v

in
v
območja Okrožnega sodišča

Okrajnima sodiščema
z

Velenju

potrebi tudi pred ostalimi okrajnimi sodišči

v Celju in pred Okrožnim sodiščem v Celju.

ll.

v
notranje

ODT

Žalcu, po

Celju ima v skladu

Organizacijske enote državnega tožilstva

določili 189. in 191. člena ZDT-1 in 45. ter 46. člena DTR naslednje
organizacijske enote za naslednje naloge:
z

Oddelek državnotožilske uprave
za zagotavljanje pogojev za redno, pravilno, vestno

in

učinkovito delovanje državnega

tožilstva;
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Oddelek

za pritožbe in pogajanja

zastopanje zadev na sejah in obravnavah pred Višjim sodiščem v Celju, spremljanje
strokovne problematike in kaznovalne politike, vodenje postopkov pogajanj in sklepanje
za

sporazumov o

priznanju

krivde ter usklajevanje kaznovalne politike pri pogajanjih;

Splošno kazenski oddelek
za reševanje vseh kaznivih dejanj, razen kaznivih dejanj

pristojnosti oddelka za kazniva
dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj
pristojnosti gospodarsko kazenskega oddelka;
iz

iz

Oddelek za kazniva dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost
za reševanje vseh kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, kaznivih dejanj iz
devetnajstega in enaindvajsetega poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1) ter del pripada
kaznivih dejanj po členih 119, 121-124, 129, 131-135 KZ-1;

Gospodarsko kazenski oddelek
za reševanje vseh kaznivih dejanja

iz

dvaindvajsetega

štiriindvajsetega poglavja KZ-1 in

in

kazniva dejanja po 209. členu KZ-1;
in

zunanjo organizacijsko enoto:

zo

v Velenju

reševanje vseh

zadev

okrajne in okrožne
pristojnosti z območja Policijskih postaj Velenje in Mozirje, razen kaznivih dejanj, ki so jih
storili mladoletniki (te zadeve se rešujejo na sedežu tožilstva v okviru Oddelka za kazniva
dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost).
za

Ill.

V

Kt, Kti, Ktr, Ktpp,

KtP, Ktn, Ct, Pt in Tu

Razporeditev državnih tožilcev in javnih uslužbencev v oddelke
namestnikov vodij oddelkov

posamezne oddelke razporedim naslednje
1.

državne

tožilce

in

iz

ter določitev vodij in

javne uslužbence:

Oddelek državnotožilske uprave

vodja uprave: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman Razgoršek, vodja tožilstva
namestnica vodje: višja državna tožilka Petra Apšner,
"vodja urada:

Ivica Švab

90% pravosodni svetnik PDI:

Franci Strmecki

administrativna dela:

Tanja Jug
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Vodja tožilstva mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka, v skladu s 110. členom
ZDT-1 izvaja upravne in nadzorstvene pristojnosti v zvezi z delovanjem državnega tožilstva,

določene

z

ZDT-1 in

z

ter druge pristojnosti, ki gredo predstojniku državnega
zadeve) ter lahko kot državna tožilka obravnava posamezne

drugimi zakoni

organa po splošnih predpisih (Tu
kazenske zadeve v skladu z letnim. razporedom dela ali če prevzame zadevo v skladu z
določbo 170. člena ZDT-1. V skladu z 21. členom ZDT-1 lahko zastopa zadeve pred sodišči. V
skladu s 144. členom ZDT-1
68. do 70. členom DTR dodeljuje zadeve v reševanje državnim
tožilcem.

in

Namestnica vodje Petra Apšner, višja državna tožilka, opravlja v odsotnosti ali zadržanosti
vodje tožilstva njene funkcije in naloge. V odsotnosti ali zadržanosti obeh, po njunem
pooblastilu naloge državnotožilske uprave opravljajo vodje oddelkov. Naloge državnotožilske
uprave opravljajo namestnica vodje in drugi državni tožilci tudi na podlagi in v okviru
pooblastila, ki ga za obravnavanje posameznih zadev državnotožilske uprave izda vodja ODT.
Namestnica vodje, po pooblastilu vodje tožilstva, odreja udeležbo državnih tožilcev na
sodnih narokih. Spise za udeležbo na procesnih dejanjih pripravlja Tanja Jug, v njeni

odsotnosti Magda Petek oz. kazenska pisarna Il. Glede na število razpisanih narokov višja
državna tožilka Petra Apšner, tedensko določi število obravnavnih dni, ki jih bosta na
Okrajnem sodišču v Žalcu in Okrožnem sodišču v Celju opravila državna tožilca dodeljena na
ZO.

Naloge vodje urada opravlja vodja urada Ivica Švab, v času njene odsotnosti jo nadomešča
Tanja Jug, ki opravlja tudi administrativno tehnične zadeve za potrebe državnotožilske
uprave. Pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki opravlja strokovno delo po odredbi vodje

in na podlagi ter v okviru

pooblastila vodje ODT tudi naloge državnotožilske uprave. Pri
reševanju Tu zadev po potrebi pomagajo tudi ostali višji pravosodni svetovalci (PDI), ki
pripravljajo razne analize, preglede, poročila s področja dela tožilstva, osnutke aktov v Tu

ODT

zadevah, zapisnike kolegijev in drugih strokovnih posvetov ipd.

Zadeve državnotožilske uprave na ZO v Velenju opravlja vodja ZO: višji državni tožilec
Darko Oprešnik!, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča namestnik vodje ZO
okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik?, ki je z letnim razporedom dodeljen na zunanji
oddelek. Pri delu v zvezi z državnotožilsko upravo sodeluje vodja urada Nataša Ostrouh.
Vodja ZO višji državni tožilec Darko Oprešnik odreja udeležbo na sodnih narokih za državne
tožilce z ZO in jim v delo dodeljuje kazenske zadeve. Spise za sodne naroke pripravlja Nataša
Ostrouh.

1

Soglasje Državnotožilskega sveta, št. Dts 19/2020, z dne 26. 11. 2020
1. 1. 2021 do 23. 3. 2021 bo odsoten zaradi izrabe starševskega dopusta
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2. Oddelek za pritožbe in pogajanja

vodja oddelka: višja državna tožilka Petra Apšner,
namestnica vodje oddelka: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman Razgoršek,
Petra Apšner

80 % višja državna tožilka
80 % višja državna tožilka

mag. Simona Kuzman Razgoršek
Darko Oprešnik

20 % višji državni tožilec
20% okrožna državna tožilka

Marija Sladič

10 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
10 % višja pravosodna svetovalka (PDI)

Kristina Zelič Antolič
Anja Golčer Kuzmič

Vodja oddelka Petra Apšner, višja državna tožilka, je zadolžena za spremljanje sodne in
državnotožilske prakse (sklepi, sodbe, stališča, mnenja...), relevantnih strokovnih člankov in
teoretičnih stališč, evidentiranje kaznovalne politike sodišč s celjskega območja za
posamezna
Državni

kazniva dejanja

tožilci,

ki

in za

seznanjanje drugih državnih tožilcev s temi vsebinami.

so razporejeni na ta oddelek, po odredbi vodje ODT, izvedejo postopek

pogajanj:
- v zadevah, katerih avtorjev obtožb ni več na ODT Celje oz. niso z ODT Celje in
- v drugih zadevah, v primerih, ko nosilci zadeve zaradi preobremenjenosti z drugimi
iz drugih razlogov vodji ODT predlagajo odstop zadeve v
zadevami ali obravnavami
postopek pogajanj državnim tožilcem na Oddelku za pritožbe in pogajanja.

ali

Kadar državni tožilci, ki niso dodeljeni na ta oddelek, v svojih zadevah sami izvedejo
pogajanja, so jim državni tožilci s tega oddelka na razpolago za posvet glede izvedbe
postopka in višine dogovorjene kazni. Pred sklenitvijo sporazuma za kazniva dejanja za

katera je predpisana kazen zapora osem ali več let, so se glede vrste
posvetovati s katerim od državnih tožilcev s tega oddelka.
Vodja oddelka praviloma opravlja tudi mentorske naloge

v

in

višine kazni dolžni

zvezi s pripravniki.

3. Splošno kazenski oddelek

vodja oddelka: okrožni državni tožilec svetnik Gorazd Kacijančič,
namestnik vodje oddelka: okrožni državni tožilec svetnik Darko Kežman,
okrožni državni tožilec svetnik
okrožni državni tožilec svetnik

Gorazd Kacijančič
Darko Kežman

okrožna državna tožilka

Ksenja Cizl
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okrožna državna tožilka

Gabrijela Omerzu Geršak
Katja Leban

okrožna državna tožilka

Renata Inkret

okrajna državna tožilka

Maja Lajh

okrajni državni tožilec

Aljaž Britvič

okrajna državna tožilka
50% okrajna državna tožilka

Katarina Šilec

okrožna državna tožilka

mag. Urška Germadnik Šupek
mag. Simona Kuzman Razgoršek

20 % višja državna tožilka

50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
50 % višji pravosodni svetovalec (PDI)
50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
50 % višji pravosodni svetovalec (PDI)
50% višja pravosodna svetovalka (PDI)
50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
40 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
10 % pravosodni svetnik PDI

tožilci

Kristina Zelič Antolič

Jernej Ostruh
-

Katja Palir
Marko Štante
Polona Krajnc
Maja Bohinc Ulaga?
Betty Časar (nadomeščanje)
Anja Golčer Kuzmič
Franci Strmecki

strokovni sodelavci, ki so razporejeni na splošno kazenski oddelek, rešujejo
vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj iz pristojnosti oddelka za kazniva dejanja
mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj iz
Državni

in

pristojnosti gospodarsko kazenskega oddelka.
Vodja ODT lahko dodeli posameznemu državnemu tožilcu v reševanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, če je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve državnih
tožilcev, pravočasnega reševanja zadev ali zaradi izločitvenih razlogov posameznih državnih
tožilcev.
Vodja oddelka spremlja delo na svojem oddelku in izvaja aktivnosti za poenotenje tožilske
prakse in kaznovalne politike. V ta namen je zadolžen tudi za spremljanje prvostopenjskih

sodb celjskih sodišč glede kaznivih dejanj s področja oddelka, ki ga vodi. Spremlja tudi
v zvezi s
obremenjenost državnih tožilcev na oddelku ter pravočasnost reševanja zadev
tem ukrepa (določitev strokovne pomoči strokovnih sodelavcev, seznanitev vodje ODT). V
njegovi odsotnosti to delo opravlja namestnik vodje oddelka.

in

Vodja oddelka praviloma opravlja tudi mentorske naloge

%0d

1.

1. 2021 do 24. 5. 2021

v s pripravniki.
zvezi

bo odsotna zaradi koriščenja porodniškega dopusta
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4. Oddelek za kazniva dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno

nedotakljivost
vodja oddelka: okrožna državna tožilka svetnica Marjeta Kreča,
namestnica vodje oddelka: okrožna državna tožilka Marija Sladič,
okrožna državna tožilka svetnica

Marjeta Kreča

okrožna državna tožilka svetnica

Tanja Berglez
Jasna Leskošek

okrožna državna tožilka

Marija Sladič

80 % okrožna državna tožilka
50% okrajna državna

tožilka

mag. Urška Germadnik Šupek

50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
50% višja pravosodna svetovalka (PDI)
50% višja pravosodna svetovalka (PDI)
50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)

Anja Golčer Kuzmič
Katja Palir
Polona Krajnc
Betty Časar (nadomeščanje)

za

Državne tožilke in višje pravosodne svetovalke, ki so dodeljene na oddelek
kazniva dejanja
mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost, rešujejo vsa kazniva dejanja,
ki so jih storili mladoletniki, kazniva dejanja iz devetnajstega in enaindvajsetega poglavja KZ1

ter del zadev zaradi

kaznivih dejanj po členih 119, 121-124, 129, 131-135 KZ-1.

Vodja ODT lahko dodeli posameznemu državnemu tožilcu v reševanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, če je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve državnih
tožilcev, pravočasnega reševanja zadev ali zaradi izločitvenih razlogov posameznih državnih
tožilcev.
Vodja oddelka spremlja delo na svojem oddelku in izvaja aktivnosti za poenotenje tožilske
zadolžen tudi za spremljanje prvostopenjskih
prakse in kaznovalne politike. V ta namen

je

sodb celjskih sodišč glede kaznivih dejanj s področja oddelka, ki ga vodi. Spremlja tudi
v zvezi s
obremenjenost državnih tožilcev na oddelku ter pravočasnost reševanja zadev

in

tem ukrepa (določitev strokovne pomoči strokovnih sodelavcev, seznanitev vodje ODT).
njegovi odsotnosti to delo opravlja namestnik vodje oddelka.

V

Vodja oddelka praviloma opravlja tudi mentorske naloge v zvezi s pripravniki.
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4
5.

Gospodarsko kazenski oddelek

vodja oddelka: okrožna državna tožilka Nadja Sovinc',

namestnica vodje oddelka: okrožna državna tožilka Katja Kunej,
okrožna državna tožilka

Nadja Sovinc

okrožna državna tožilka

Katja Kunej

okrožni državni tožilec

Marko Borovnik

20 % okrožna državna
okrajna državna

tožilka

Petra Apšner

tožilka

Irena Igerc

50 % višji pravosodni svetovalec (PDI)
50 % višji pravosodni svetovalec (PDI)
50 % višja pravosodna svetovalka (PDI)
40 % višja pravosodna svetovalka (PDI)

Jernej Ostruh
Marko Štante

Maja Bohinc Ulaga

Kristina Zelič Antolič

Državni tožilci in višji pravosodni svetovalci,

ki

so dodeljeni na gospodarsko kazenski oddelek

rešujejo vsa kazniva dejanja iz dvaindvajsetega in štiriindvajsetega poglavja KZ-1 ter zadeve
zaradi kaznivega dejanja po 209. členu KZ-1.

Vodja ODT lahko dodeli posameznemu državnemu tožilcu v reševanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, če je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve državnih
tožilcev, pravočasnega reševanja zadev ali zaradi izločitvenih razlogov posameznih državnih
tožilcev.

Vodja oddelka spremlja delo na svojem oddelku in izvaja aktivnosti za poenotenje tožilske
zadolžen tudi za spremljanje prvostopenjskih
prakse in kaznovalne politike. V ta namen

je

sodb celjskih sodišč glede kaznivih dejanj s področja oddelka, ki ga vodi. Spremlja tudi
obremenjenost državnih tožilcev na oddelku ter pravočasnost reševanja zadev in v zvezi s

tem ukrepa (določitev strokovne pomoči strokovnih sodelavcev, seznanitev vodje ODT).
njegovi odsotnosti to delo opravlja namestnik vodje oddelka.

V

Vodja oddelka praviloma opravlja tudi mentorske naloge v zvezi s pripravniki.

Opomba:

Okrožna državna tožilka Barbara Lipovšek je na podlagi odločbe Državnotožilskega sveta št.
Dts 174/2020 z dne 31. 8. 2020, za čas od 12. 12. 2020 za dobo
to je do 11. 12. 2024,

dodeljena na Specializirano

4

Od

1. 1.

državno tožilstvo,

let,

zato ni razvrščena v oddelke.

2021 do 23. 2. 2021 bo odsotna zaradi koriščenja porodniškega dopusta
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6. Zunanji oddelek v Velenju

vodja oddelka: višji državni tožilec Darko Oprešnik,
namestnik vodje oddelka: okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik,
80 % višji državni tožilec
okrajni državni tožilec

Darko Oprešnik
Jošt Jeseničnik

višja pravosodna svetovalka (PDI)

mag. Davorina Hovnik

Državna

tožilca

in višja

Ktpp, KtP, Ktn, zadeve

pravosodna svetovalka,

ki

so dodeljeni na

ZO,

iz okrajne in okrožne pristojnost za območje

rešujejo vse

Kt, Kti, Ktr,

Policijskih postaj Velenje

Mozirje, razen kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki. Okrajni državni tožilec Jošt
Jeseničnik rešuje tudi vse gospodarske zadeve
pristojnosti ZO. Posamezne spise dodeljuje v

in

reševanje vodja zunanjega oddelka.
Zaradi enakomerne obremenitve državnih

iz

tožilcev

in višjih

pravosodnih sodelavcev na ZO in

na sedežu državnega tožilstva, vodja ODT do vsakega petega v mesecu pregleda podatke o
pripadu Kt zadev ter obremenjenost državnih tožilcev in višjih pravosodnih svetovalcev na
sedežu in ZO in v dogovoru z vodjo ZO določi število zadev iz tekočega pripada, ki jih bolj

obremenjena enota odstopi v reševanje manj obremenjeni enoti.
IV.

Zadolžitve po pravnih področjih dela

področja in skupine kaznivih dejanj, ki se po Politiki pregona državnega tožilstva
določeni državni tožilci po naslednjem razporedu:
obravnavajo prednostno,
Za

RS

so

Gospodarska kriminaliteta:
-

-

Insolvenčna kriminaliteta (čl. 226, 227 KZ-1) - Nadja Sovinc, okrožna državna tožilka,
Kazniva dejanja na škodo finančnih interesov RS in EU (čl. 229, 230, 249, 250 KZ-1) Katja Kunej, okrožna državna tožilka,
Zloraba položaja ali zaupanja pri gosp. dejavnosti, kazniva dejanja v zvezi s trgom
finančnih instrumentov, pranje denarja (čl. 240, 231, 238, 239, 245 KZ-1) - Petra Apšner,
višja državna tožilka,

Korupcijska kriminaliteta:
-

Korupcija v gospodarstvu (nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril čl. 241, 242 KZ-1) Marko Borovnik, okrožni državni tožilec,

-

Korupcija v javnem sektorju (jemanje/dajanje podkupnine čl. 261, 262, sprejemanje
koristi/dajanje daril za nezakonito posredovanje čl. 263, 264 KZ-1)- Ksenja Cizl, okrožna
državna tožilka,

,
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Organizirana kriminaliteta:

—
-

dejanja v zvezi z nezakonitim blagom (prepovedane droge čl. 186/3 KZ-1,
tihotapstvo čl. 250/4 KZ-1, orožje čl. 307/2 KZ-1) — Gabrijela Omerzu Geršak, okrožna
Kazniva

državna tožilka in Maja Lajh, okrajna državna tožilka,

-

Organiziranje ilegalnih migracij (čl. 308/6 KZ-1)- Ksenja Cizl, okrožna državna tožilka,
Organiziran kriminal na škodo ranljivih žrtev (trgovina z ljudmi čl. 113/5 KZ-1, zloraba

prostitucije

-

čl.

175/3

KZ-1)

—

Aljaž Britvič, okrajni državni tožilec,

Organiziran kriminal zoper premoženje (velika tatvina čl. 205/3 KZ-1, rop čl. 206/3 KZ-1,
goljufija čl. 211/4 KZ-1, izsiljevanje čl. 213/4 KZ-1)- Gabrijela Omerzu Geršak, okrožna
državna tožilka, Katarina Šilec, okrajna državna tožilka, Jošt Jeseničnik, okrajni državni
tožilec,

Huda nasilna kazniva dejanja:
-

Kazniva

dejanja zoper življenje

in

telesno integriteto

(čl.

115, 116, 117, 123, 124 KZ-1)-

Gorazd Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik,

Terorizem: (čl. 108, 108a, 109, 110, 111 KZ-1)- Katja Leban, okrožna državna tožilka,
Kazniva dejanja, katerih žrtve so ranljive osebe:
-

Kazniva

dejanja zoper temeljno svobodo samoodločanja

112, 113, 174 KZ-1)- Marija

(čl.

Sladič, okrožna državna tožilka,

-

Kazniva

dejanja zoper spolno nedotakljivost

Kreča, okrožna državna

-

(čl.

170, 171, 172, 174/1 KZ-1)- Marjeta

tožilka

svetnica,
Kazniva dejanja katerih žrtve so otroci in mladoletniki (čl. 173, 173a, 174/2, 176, 112/3,
113/2, 120/2, 120/3, 132a/2, 134/2, 134a/2, 174/2, 175/2, 186/2, 187/2)- Tanja
Berglez, okrožna državna tožilka svetnica, mag. Urška Germadnik Šupek, okrajna
državna tožilka,

-

Kazniva dejanja zoper družino (čl. 190, 191, 192 KZ-1)- Jasna Leskošek, okrožna državna

tožilka,

Kazniva dejanja na škodo delavcev:
-

Kazniva

dejanja zoper delovni in socialni položaj

in

zoper osebno dostojanstvo pri delu

196, 202, 199, 197 KZ-1) - Irena Igerc, okrajna državna tožilka,
Kaznivo dejanje zoper osebno varnost pri delu (čl. 201 KZ-1)- Aljaž Britvič, okrajni

(čl.

-

državni tožilec,

Kazniva dejanja, katerih storilci so nosilci javnih funkcij:
Zloraba uradnega položaja ali pravic, oškodovanje javnih sredstev, nevestno delo v
službi, kvalificirane oblike kaznivih dejanj, katerih storilec je uradna oseba (čl. 257,
257a, 258, 131/3, 133/2, 135a/2, 136/2, 137/3, 138/2, 139/5, 141/3, 143/7, 144/2,
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145/2, 209/2, 250/3, 259, 260/1, 266, 267, 268, 283/5, 287/5, 297/5 KZ-1)- Gorazd
Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik, Darko Oprešnik, višji državni tožilec,
kriminal: (čl. 221, 237 KZ-1)- Aljaž Britvič, okrajni državni tožilec, Marko
Borovnik, okrožni državni tožilec,
Kibernetski

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

(čl.

297 KZ-1)- Renata Inkret, okrožna

državna tožilka,

Zadeve, primerne za uporabo začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi ali
premoženja: Nadja Sovinc, okrožna državna tožilka,

Starejše nerešene zadeve: mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka

in

Petra

Apšner, višja državna tožilka.
V.

Druge zadolžitve

Finančne preiskave: za razvoj področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem
v postopkih po Zakonu o odvzemu premoženja. nezakonitega izvora (ZOPNI), na podlagi
drugega člena Splošnega navodila Vrhovnega državnega tožilstva RS o finančnih preiskavah,
št. VDT-Tu-4-1/1/2016, z dne 22. 9. 2016, določim:
skrbnico finančnih preiskav- Nadjo Sovinc, okrožno državno tožilko,

namestnico skrbnice finančnih preiskav: Katjo Kunej, okrožno državno tožilko,
za nudenje pomoči skrbnici finančnih preiskav pri opravljanju njenih nalog: Marko Štante,
višji pravosodni svetovalec (PDI).

Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže: za opravljanje nalog kontaktne točke
Evropske pravosodne mreže, na podlagi drugega odstavka 95. člena Zakona o sodelovanju v
kazenskih zadevah z državami članicami EU (ZSKZDČEU-1) je pooblaščen Jošt Jeseničnik,
okrajni državni tožilec.
Tajni podatki: za notranji nadzor nad izvajanjem določb Zakona o tajnih podatkih in
predpisov, izdanih na njihovi podlagi ter za druge strokovne naloge, povezane z obravnavo
varstvom tajnih podatkov določam Kristino Zelič Antolič, višjo pravosodno svetovalko.

in

Za

sodelovanje v delovnih skupinah, ustanovljenih pri Vrhovnem državnem tožilstvu so

določeni:
Ksenja Cizl, okrožna državna tožilka- članica delovne skupine za obravnavanje kaznivih dejanj
po 305. in 308. členu KZ-1,

Renata Inkret, okrožna državna tožilka- članica delovne skupine za obravnavanje kaznivega
dejanja po 297. členu KZ-1 (sovražni govor),
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Katja Leban, okrožna državna tožilka- članica delovne skupine za obravnavanje okoljske
kriminalitete,
Nadja Sovinc, okrožna državna tožilka- članica finančne sekcije,
Irena Igerc, okrajna državna tožilka- članica delovne skupine za obravnavanje kaznivih dejanj
s področja delovnih razmerij in kršitve pravic delavčev,
Franci Strmecki, pravosodni svetnik PDI- član delovne skupine
integriteto,

za

Jernej Ostruh, višji pravosodni svetovalec- član delovne skupine za prenovo
intraneta.

in

nadgradnjo

promocijo zdravja na delovnem mestu skrbijo:
mag. Urška Germadnik Šupek, okrajna državna tožilka,

Za

Marko Štante, višji

pravosodni svetovalec
Mojca Pogladič Žikovšek, zapisnikarica.

PDI

in

'

državnimi organi so zadolženi:
Nadja Sovinc, okrožna državna tožilka- sodelovanje s Finančno upravo RS (FURS),
Petra Apšner- višja državna tožilka- sodelovanje z Nacionalnim uradom za odvzem

Za

sodelovanje

premoženja

z

(ARO),

Marko Borovnik, okrožni državni tožilec- sodelovanje z Uradom za varstvo konkurence,
Gabrijela Omerzu Geršak, okrožna državna tožilka- za sodelovanje z obmejnimi tožilstvi

R

Hrvaške.
Civilne zadeve: na področje dela v civilnih zadevah (Ct) razporedim Renato Inkret, okrožno
državno tožilko, pod njenim. mentorstvom osnutke aktov pripravlja in opravlja drugo
strokovno
tehnično delo pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki.

in

Zadeve v zvezi z Zakonom o duševnem zdravju rešuje Marjeta Kreča, okrožna državna
tožilka svetnica, pod njenim mentorstvom osnutke aktov pripravljata in opravljata drugo
strokovno

in tehnično delo višji

pravosodni svetovalki (PDI) Polona Krajnc in Katja Palir.

Zadeve v zvezi z izvrševanjem odločb po 192. čl. ZSKZDČEU-1, s katerimi je v drugi državi
članici EU izrečena denarna kazen (Pt), rešuje mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna
tožilka, oz. pod njenim mentorstvom višja pravosodna svetovalka (PDI) Anja Golčer Kuzmič.
Zadeve iz vpisnikov Ktr, Ktn, Kti, razen zadev, ki se dodelijo v reševanje državnim tožilcem,
rešuje vodja ODT, v njeni odsotnosti namestnica vodje ODT. Pod njunim mentorstvom
osnutke aktov pripravljajo in opravljajo drugo strokovno in tehnično delo višji pravosodni
svetovalki (PDI) in vpisničarki Magda Petek in Irina Kralj.

Usmerjanje predkazenskega postopka: vodje oddelkov usmerjajo delo policije v
obveznimi navodili in strokovnimi mnenji s svojega področja oz. s
predkazenskem postopku

z
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svojega oddelka določijo tožilca, ki bo v zahtevnih primerih usmerjal predkazenski postopek.
V konkretnih zadevah pa usmerjanje izvajajo državni tožilci, ki so nosilci spisov. Vodja ZO
usmerja delo policije PP Velenje in PP Mozirje v predkazenskem postopku. V drugih nujnih
primerih usmerja predkazenski postopek dežurni tožilec.

Alternativni kazenski postopki: določitev poravnalcev za vodenje postopkov poravnavanja,
odmero nagrade poravnalcem in odrejanje izplačila nagrade ter usmerjanje in usklajevanje
dela s poravnalci, izvaja okrožni državni tožilec svetnik Darko Kežman. Prav tako v postopkih
odložitve kazenskega pregona, ki ga praviloma izvajajo višji pravosodni svetovalci pod
mentorstvom nosilcev zadev, skrbi za usklajeno izvajanje tega instituta. Administrativna dela
v zvezi s

postopkom poravnave

in v zvezi

z

odložitvijo kazenskega pregona opravlja Nina

Gajšek. Kazenska pisarna vodi evidenco spisov odstopljenih v postopek odloženega pregona.
Zaradi ažurnega izvajanja postopkov in enakomerne obremenitve višjih pravosodnih
svetovalcev, se vnaprej določijo datumi
razpored višjih pravosodnih svetovalcev, ki na te

in

datume izvedejo odložitev.

Prikriti preiskovalni ukrepi: uvedbo in podaljševanje prikritih preiskovalnih ukrepov (PPU)

v

odreja oz. predlaga vodja ODT, njegovi odsotnosti namestnica vodje ODT, v primeru njune
odsotnosti vodje oddelkov, drugi okrožni državni tožilci pa na podlagi in v okviru pooblastila,
ki ga izda vodja ODT. Vodja ODT v zadevah,
katerih so odrejeni PPU (Ktpp-z), poleg sebe
kot glavnega nosilca zadeve, določi stranskega nosilca, ki lahko sodeluje pri odrejanju oz.
predlaganju uvedbe in podaljševanja PPU, po zaključku predkazenskega postopka pa se mu
praviloma zadeva (Kt) dodeli v reševanje. Administrativno tehnična opravila pri izdajanju
odredb, dovoljenj in predlogov opravlja pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki, v njegovi
odsotnosti višja pravosodna svetovalka Anja Golčer Kuzmič
vodja urada Ivica Švab.

v

ter

Nadzor nad arhivskim in dokumentarnim gradivom: višjo državno tožilko Petro Apšner
določim za odgovorno osebo za nadzor nad izvajanjem del in nalog v zvezi z dokumentarnim.
in arhivskim gradivom, ki ga izvaja v sodelovanju z javnimi uslužbenci, ki upravljajo z

dokumentarnim

in

arhivskim gradivom.
VI.

Dežurna služba

ki

je sestavni del izvajanja državnotožilske funkcije, opravljajo vsi državni
tožilci, ki funkcijo opravljajo na sedežu ODT Celje in na ZO, z izjemo državnih tožilcev, ki so
zaradi zdravstvenih razlogov, nege otroka do 3 leta starosti in odločbe o opravljanju
Dežurno službo,

skrajšanega delovnega časa, opravičeni dežuranja.
Dežurstvo in pripravljenost državnih tožilcev se izvaja po razporedu dežurstva, ki ga vodja
ODT izda za vsak mesec
četrtletjih, najmanj 7 dni, v času poletnega poslovanja sodišča pa

po
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najmanj 14 dni pred začetkom tega obdobja in se vroči vsem državnim tožilcem in
državnotožilskemu osebju, ki bodo opravljali dežurno službo.
razporejanju državnih tožilcev v dežurno službo se upošteva enakomerna obremenjenost
tožilcev glede na število dni dežuranja in glede na odrejanje dežurstev
času praznikov.
Pri

v

Dežurstvo na sedežu državnega tožilstva je od ponedeljka do četrtka od 8. do16. ure, v petek
od 8. do 15. ure, stalna pripravljenost zaradi zagotovitve možnosti prihoda na delovno mesto
pa od 16. oz. 15. ure do 8. ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih
dela prostih dnevih, če vodja ODT ne odredi drugače.
Vodja državnega tožilstva lahko v posebnih okoliščinah (ko se načrtuje privedba večjega
števila osumljencev k dežurnemu preiskovalnemu sodniku ipd.) določi dodatnega državnega
tožilca za dežurstvo

in

pripravljenost.

Dežurni državni tožilci v okviru dežurne službe sodelujejo s policijo ter drugimi pristojnimi
državnimi organi v predkazenskem postopku, kar obsega medsebojno obveščanje in
tožilčevo usmerjanja predkazenskega postopka, udeležbo pri nujnih procesnih dejanjih in
drugih opravilih predkazenskega ali kazenskega postopka in druga nujna dejanja v

predkazenskem postopku.

ali

Dežurni državni tožilec mora na delovno mesto
na kraj, kjer je potrebno opraviti nujno
procesno dejanje, prispeti praviloma v okviru ene ure od takrat, ko je bil obveščen o potrebi
za prevzem nujnih procesnih dejanj. V posameznih primerih, če zaradi kadrovske zasedenosti
ali težje dostopnih krajev, ne bo mogoče zagotoviti odzivnega časa ene ure, se določi daljši
odzivni čas in sicer do največ
Dežurstvo

dve

uri.

in pripravljenost državno tožilskega osebja se odreja po razporedu dežurstva, ki ga

vodja urada ODT izdela za vsak mesec po četrtletjih, najmanj 7 dni, v času poletnega
poslovanja sodišča pa najmanj 14 dni pred začetkom tega obdobja
se vroči vsem državnim
tožilcem in državnotožilskemu osebju, ki bodo opravljali dežurno službo. Zgoraj navedeni

in

odzivni časi veljajo tudi za prihod dežurnega državnotožilskega osebja na delovno mesto
na kraj kjer sodeluje pri opravljanju nujnih procesnih dejanj.
VII.

ali

Letni dopusti

Funkcionarji in javni uslužbenci so do 1. aprila tekočega leta dolžni sporočiti v pisarno vodje
urada državnega tožilstva predviden čas izrabe pretežnega dela letnega dopusta, zaradi
izdelave okvirnega razporeda letnega dopusta, ki ga vodja ODT izda do 15. aprila za tekoče
leto.
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Celoten dopust funkcionarji in javni uslužbenci praviloma izrabijo v okviru koledarskega leta,
v katerem so pridobili pravico do dopusta. Prenos dopusta v naslednje leto je dopusten v

—
primerih, ko delavec zaradi obremenitev z delom ni uspel v tekočem letu izrabiti celotnega

dopusta,

Pretežen del letnega dopusta mora biti izkoriščen v času poletnega poslovanja sodišča od 15.
julija do 15. avgusta v tekočem letu, ostali del dopusta izrabljen v soglasju z vodjo ODT oz.
vodjo ZO, tako da ne bo ovirano tekoče delo.
bo

izrabi dopusta izven časa poletnega poslovanja sodišča mora biti vodja ODT oz. vodja ZO
obveščena vsaj mesec dni pred izrabo tega dela dopusta, razen kadar gre za dopust v
trajanju do treh dni in tožilec ni razporejen na udeležbo pri procesnih dejanjih v kazenskem
dežurstvo. Navedeno ne velja za javne uslužbence, ki lahko dopust v soglasju z
postopku
O

ali

vodjo

ODT

oz. vodjo ZO, najavijo tudi v krajšem času
Vili.

V

času dopustov

pred izrabo dopusta,

Nadomeščanje

in drugih odsotnosti, v nujnih in neodložljivih

zadevah mag. Simono Kuzman

Razgoršek, vodjo ODT nadomešča:
- Petra Apšner, namestnica vodje, v njeni odsotnosti pa v okviru danih pooblastil državni
tožilci po naslednjem vrstnem redu:

Marjeta Kreča, okrožna državna tožilka svetnica, vodja oddelka za kazniva dejanja
mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost,

-

Gorazd Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik, vodja splošno kazenskega oddelka,
- Nadja Sovinc, okrožna državna tožilka, vodja gospodarskega oddelka.

-

v

času njihove odsotnosti:
Nadomeščanje vodij oddelkov
vodjo pritožbenega oddelka nadomešča: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman
Razgoršek, vodja tožilstva,

-

-

-

vodjo splošno kazenskega oddelka nadomešča: okrožni državni tožilec svetnik Darko
Kežman,
vodjo oddelka za kazniva dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno
nedotakljivost nadomešča: okrožna državna tožilka Marija Sladič,
vodjo gospodarskega kazenskega oddelka nadomešča: okrožna državna tožilka Katja
Kunej,

-

vodjo Zunanjega oddelka v Velenju nadomešča: okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik.
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letnim razporedom dela določim tudi zadolžitve in naloge javnih uslužbencev.
Zadolžitve in naloge javnih uslužbencev

IX.

Višji pravosodni

svetovalci

mentorstvom nosilcev spisov, pri čemer
pravosodne svetovalce, ki bodo po dodelitvi

(PDI): rešujejo spise pod

določim državnim tožilcem na sedežu
višje
zadeve s strani vodje ODT državnemu tožilcu kot nosilcu, pod vodstvom tega tožilca v tej
zadevi opravljali strokovno delo (pripad spisov VPS) in sicer po naslednjem razporedu:
ODT

e

vodji ODT mag. Simoni Kuzman Razgoršek
pravosodno

e

svetovalko
-

tožilki Petri Apšner

Antolič,

-

višjo

tožilcu

svetniku Gorazdu Kacijančiču in okrožni državni tožilki
višjega pravosodnega svetovalca (PDI) Jerneja Ostruha,

okrožnemu državnemu
Katji Kunej

(PDI) Kristino Zelič

in višji državni

e

okrožni državni tožilki Ksenji Cizl in okrožni državni tožilki Jasni Leskošek - višjo

e

svetovalko (PDI) Katjo Palir,
okrožni državni tožilki Katji Leban in okrožni državni
višjo pravosodno svetovalko (PDI) Polono Krajnc,
pravosodno

tožilki svetnici Marjeti Kreča -

e

okrožni državni tožilki Renati Inkret in okrožni državni tožilki Mariji Sladič - višjo
pravosodno svetovalko (PDI) Anjo Golčar Kuzmič,

e

okrožni državni tožilki Gabrijeli Omerzu Geršak in okrožnemu državnemu tožilcu
Marku Borovniku - višjega pravosodnega svetovalca (PDI) Marka Štanteta,

e

okrožni državni tožilki Nadji Sovinc - višjo pravosodno svetovalko (PDI)- Majo Bohinc
Ulaga,

e

okrožnemu

državnemu tožilcu svetniku Darku Kežmanu in okrožni državni tožilki

svetnici Tanji Berglez- višjo pravosodno svetovalko (PDI) - Betty Časar,
-

istim državnim tožilcem-mentorjem,

na podlagi

njihove ustne odredbe, nudijo strokovno

in

tehnično pomoč pri spisih, ki jih rešujejo mentorji; na podlagi ustne odredbe vodje ODT
vodij oddelkov tudi drugim državnim tožilcem nudijo strokovno in tehnično pomoč,

in

odredbe vodje ODT ali vodje oddelkov, izdane po pisnem predlogu
državnega tožilca, zaradi zagotovitve tekočega in pravočasnega reševanja zadev, rešujejo
spise tudi pod mentorstvom drugih nosilcev zadev (pomoč drugim državnim tožilcem), pri
čemer vodje oddelkov izdano odredbo predložijo v vednost vodji ODT, zaradi pregleda nad
enakomerno obremenjenostjo višjih pravosodnih svetovalcev,

- na podlagi pisne

pe

-

izvajajo odložene kazenske pregone pod mentorstvom nosilcev zadev,

-

pod mentorstvom vodje ODT po hitrem postopku rešujejo zadeve bagatelne kriminalitete,
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praviloma rešujejo pobude za opravo posameznih preiskovalnih dejanj (hišne preiskave,
podatki operaterjev, bančni podatki ...), za mednarodno pravno pomoč, podajajo mnenja
glede nepravih obnov postopka (združitve kazni), glede pomilostitev in glede predlogov za

-

alternativne načine izvršitve zapornih kazni, sprejemajo stranke, ki pridejo na ODT podati
izjavo, kazensko ovadbo ali dokumentacijo in o tem sestavijo uradni zaznamek oz. zapisnik
ter druga opravila po odredbi vodje ODT.
Zaradi enakomerne obremenitve višjih pravosodnih
evidenco dodeljenih zadev vodila Nina Gajšek.

svetovalcev

z

navedenimi dejanji bo

Ostalo državnotožilsko osebje:

z

letnim razporedom dela, so dela in naloge uradniških in
Poleg del in nalog, ki so določene
strokovno tehničnih delovnih mest razvidne iz Pogodbe o zaposlitvi posameznika oz. veljavne
sistematizacije in opisa del in nalog posameznega delovnega mesta.
Vodja vpisnikov je Biserka Jezernik, razen vpisnikov Tu, Ftp in Ktpp-Z, ki jih vodi Ivica Švab.
Vodji vpisnikov sta odgovorni za strokovno pravilno in ažurno vodenje vpisnikov ter skrbita,
da delo na vpisnikih poteka nemoteno.
vpisnik - dela in naloge opravljajo:
- na sedežu ODT: Biserka Jezernik, Alenka Goter in Anja Nonar.?
Suzana Andrejc,
-na ZO: Nataša Ostrouh
Kt in Kti

in

KtP vpisnik- dela in naloge opravlja: Tanja Jug.
Ktr vpisnik- dela in naloge opravljajo:

-na sedežu ODT: Irina Kralj
-na ZO: Suzana Andrejc

in

Magda Petek

Ktpp vpisnik- dela in naloge opravljajo:
-na sedežu ODT: lrina Kralj in Magda Petek

-na

ZO:

Nataša Ostrouh, Saša Aristovnik

Ktn vpisnik- dela in naloge opravljajo:

na sedežu ODT: Magda Petek
- na ZO: Suzana Andrejc
-

in Irina

Kralj

Ct vpisnik- dela in naloge opravljajo:

>

V postopku

zaposlitve je še Tjaša Pertinač.
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na sedežu ODT: Magda Petek
-na ZO: Nataša Ostrouh

-

Pt vpisnik - dela in naloge opravljajo:
na sedežu ODT: Irina Kraljin Magda Petek
- na ZO: Nataša Ostrouh
-

Kdp in Kcd vpisnik- dela in naloge opravljajo:

na sedežu ODT: Biserka Jezernik, Magda Petek, Alenka Goter, Anja Nonar, Kralj lrina,
- na ZO Velenje: Saša Aristovnik

-

Tu vpisnik vodi:

na sedežu ODT: Ivica Švab, nadomešča
-na ZO: Nataša Ostrouh

-

jo Tanja Jug

dela in naloge za sedež in ZO opravlja Magda Petek, Nataša Robič pa izvaja obračun
opravljenega dežurstva in pripravljenosti
DK -

Sprejem in odprava pošiljk dela

naloge opravljajo:
- na sedežu ODT: Manja Goršek in Andrej Abraham, nadomeščajo ju oziroma po potrebi
pomagajo zaposleni v strojepisnici: Nina Gajšek, Melita Vidrih, Jasna Muškatevc, Luka
Žirovec.
-

na ZO: Nataša Ostrouh

in

in Saša Aristovnik

Računovodska in kadrovska služba:
Dela in naloge računovodske službe opravlja Nataša Robič, dela in naloge kadrovske službe
pa Andreja Vasič, ki odgovarjata za pravilno in zakonito poslovanje.
Strokovno knjižnico vodi

ter skrbi za

izposojo strokovne literature in njeno evidenco Magda

Petek, v njeni odsotnosti pa Irina Kralj.

strojepisnici:
v
zapisnikarja
pravosodnem

Razpored

dela

so

organu opravljajo: Melita Vidrih, Nina Gajšek, Jasna
Muškatevc, Luka Žirovec in Mojca Pogladič Žikovšek, ki so zadolženi za tekoče in ažurno
izvajanje del. V strojepisnici se vsa pošta, razen Tu, Ftp in Ktpp-Z, tudi odpravlja in kuvertira.
Delo

v

Strojepisci dnevno vodijo vsak zase evidenco opravil, ki so jih izvedli (z navedbo opr. številke
spisa in vrste opravila). Ob koncu vsakega delovnika strojepisec, ki je na podlagi tedenskega
razporeda (katerega za obdobje treh mesecev vnaprej pripravi vodja vpisnikov Biserka
Jezernik) zadolžen za popis spisov, izdela seznam vseh spisov (opr. št.) v katerih do konca
delovnika niso bila opravljena dela in naloge strojepiscev. Te spise strojepisci obdelajo takoj

17/18
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU
Ljubljanska cesta 5, 3000 Celje

|

t: 03 427 58 00

|

e: odtcefadt-rs.si

[|

|

URAD

VODJE

www.dt-rs.si

»

naslednji delovni dan. Dnevne evidence opravil in dnevne sezname neobdelanih spisov
strojepisec, ki je popisal neobdelane spise, ob koncu delovnika izroči vodji vpisnikov Biserki
redno izvajanje

del v strojepisnici in v primeru zapletov seznanja
vodjo ODT. Vodja vpisnikov Biserka Jezernik za obdobje treh mesecev vnaprej pripravi tudi
tedenski razpored strojepiscev, ki so poleg ostalih del zadolženi tudi za pisanje na narokih.
Jezernik,

ki s

tem nadzira

Na ZO Velenje opravlja delo zapisnikarja v
skok okok skok

ok

kok

ok

skok skok

ok

pravosodnem organu Saša Aristovnik.

skokok

kok okokok kokok kok kok kok

k kok

kok

ok

kok kokok

k kO

Veljavnost in začetek izvajanja letnega razporeda
Letni

razpored dela za leto 2021 je

bil

obravnavan na ožjem kolegiju vodij oddelkov dne 10.

12. 2020.
Kolegij državnega tožilstva

je dal predhodno mnenje o predlogu letnega razporeda dela
(drugi odstavek 132. člena ZDT-1) na kolegiju, ki je potekal v obliki dopisne seje od 14. 12.
2020 od 8.00 do 15. 12. 2020 do 12.00.
Objava letnega razporeda na oglasni deski oz. e-naslov državnega tožilstva - zaposlenih: ODT
Celje, ODT Velenje.

podlagi tretjega odstavka 142. člena ZDT-1 lahko razporejeni državni
tožilec zoper razporeditev na določeno pravno področje dela v treh dneh po objavi letnega
razporeda na oglasni deski oz. e-naslov državnega tožilstva, napove pritožbo vodji državnega
tožilstva, ki določa letni razpored, ta pa mora v nadaljnjih treh dneh obrazložiti svojo
PRAVNI POUK: Na

odločitev. Državni tožilec lahko v osmih dneh od prejema obrazložitve, vloži pritožbo, ki ne
zadrži izvršitve. O pritožbi v 30 dneh odloči Državnotožilski svet po predhodnem mnenju

generalnega državnega tožilca.

Dostaviti:
1.

2.
3.

el.

oglasna deska oz. vsem zaposlenim po
pošti
Vrhovno državno tožilstvo RS — poslati po elektronski pošti
Spis Tu
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