URAD VODJE

OKROZNO DRZAVNO TOZILSTVO
V CELJU

Na podlagi 142.

lena

|

Ljubljanska cesta

5, 3000

CELJE

Stvilka: Tu 1/4/2019 SKRA8
Datum: 10. december 2019

Zakona o drzZavnem tozilstvu (ZDT-

DrzavnotoZilskega reda (DTR) izdajam

)),

Vv

zvezi s 66. in 67. élenom

LETNI RAZPORED DELA ZA LETO 2020
s

katerim dolo¢im razporeditev drZavnih toZilcev in javnih usluzbencev v oddelke oziroma

i

notranje organizacijske enote, pravno podroéje dela drzavnih tozZilcev, vodje oddelkov,
nadomeS¢anje, razpored deZurstev in Cas izrabe letnih dopustov ter zadolZitve in naloge javnih
usluzbencev.

Izvajanje funkcije
Okrono drZavno toZilstvo (ODT) v Celju deluje na obmoéju
okrajnih sodiS¢ z obmoéja tega okroZnega sodiSéa.

OkrozZnega sodiséa v Celju

in

Svoje funkcije izvaja:

ODT v Celju pred:
Visjim sodiSéem v Celju,

- s sedeza
-

- OkroZnim sodi8éem v Celju in
- Okrajnimi sodi8ti v Celju, Slovenskih Konjicah, Smarju pri Jel8ah

potrebi pa tudi pred Okrajnim sodiSéem v Velenju;

-

ter Zalcu, po

z Zunanjega oddelka v Velenju (ZO) pred:
- Okrajnim sodi8éem v Velenju in Zalcu, po potrebi tudi pred ostalimi okrajnimi
sodisti z obmotja Okroznega sodiséa v Celjuiin
- OkroZnim sodiséem v Celju.

Organizacija drzavnega toZilstva
V skladu z doloéili 189. in 191. lena ZDT-1 in 45. ter 46. lena DTR, bo delo ODT v Celju
organizirano v okviru oddelkov kot notranjih organizacijskih enot in ZO v Velenju kot zunanje
organizacijske enote, za naslednje naloge:

Oddelek drzavnotozilske uprave
za zagotavljanje pogojev za redno, pravilno, vestno in utinkovito delovanje drZavnega
tozilstva;

Oddelek

za pritozbe in pogajanja

za zastopanje zadev na sejah in obravnavah pred ViSjim sodistem v Celju, spremljanje
strokovne problematike in kaznovalne politike, vodenje postopkov pogajanj in sklepanje
sporazumov 0 priznanju krivde ter usklajevanje kaznovalne politike pri pogajanjih;
Splosno kazenski oddelek

za reSevanje vseh kaznivih dejanj, razen kaznivih dejanj iz pristojnosti oddelka za kazniva
dejanja mladoletnikov, druzinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj iz
pristojnosti gospodarsko kazenskega oddelka;

~

Oddelek za kazniva dejanja mladoletnikov, druZinsko nasilje in zoper spolno
nedotakijivost
za reSevanje vseh kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, kaznivih dejanj iz devetnajstega
in enaindvajsetega poglavja Kazenskega zakonika (KZ-1) ter kaznivih dejanj po 178., 179. in
180. élenu KZ-1;

Gospodarsko kazenski oddelek
za reSevanje vseh kaznivih dejanja iz dvaindvajsetega

in Stiriindvajsetega poglavja KZ-1;

ZO v Velenju
za reSevanje vseh Kt, Kti, Ktr, Ktpp, KtP, Ktn, Ct, Pt in Tu zadev iz okrajne in okroZne
pristojnosti z obmotja Policijskih postaj Velenje in Mozirje, razen kaznivih dejanj, ki so jih
storili mladoletniki.

Razporeditev drzavnih tozilcev in javnih usluzbencev
Upo&tevaje dolodila 45. in 46. élena DrZavnotozilskega

naslednje drzavne toZilce in javne usluZbence:

reda razporedim v posamezne oddelke

Oddelek drzavnotozilske uprave
vodja uprave: vi8ja drZavna tozilka mag. Simona Kuzman RazgorSek
namestnik vodje: doloten bo z naknadno
namestnika s strani DrzavnotoZilskega sveta

vodja urada:
pravosodni svetnik PDI:
administrativna dela:

letnega razporeda, po imenovanju

spremembo

,

Ivica Svab
Franci Strmecki
Tanja Jug

Zadeve drzavnotoZilske uprave so v pristojnosti vodje ODT. V odsotnosti ali zadrZanosti vodje
njene funkcije in naloge opravlja namestnik vodje. V odsotnosti ali zadrZanosti obeh pa naloge
drzavnotozilske uprave opravljajo vodje oddelkov po pooblastilu vodje ODT. Naloge
drZavnotoZzilske uprave opravljajo namestnik vodje in drugi drzavni toZilci tudi na podlagi in v
okviru pooblastila, ki ga za obravnavanje posameznih zadev drzavnotoZilske uprave izda vodja
ODT. Naloge drzavnotoZilske uprave na podlagi in v okviru pooblastila vodje drzavnega
tozilstva opravlja tudi pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki.
Naloge vodje urada opravlja vodja urada Ivica Svab,
drzavnotoZilske uprave pa Tanja Jug.

administrativno

tehnitne zadeve

Zadeve drzavnotoZilske uprave ZO v Velenju opravlja vodja_ ZO: okrozni drZavni toZilec
svetnik Darko Opre&nik!, v njegovi odsotnosti ali zadrZanosti
pa okrajni drzavni toZilec Jo&t
Jeseniénik,
je z letnim razporedom dodeljen na zunanji oddelek.

ki

Oddelek za pritozbe in pogajanja
vodja oddelka: viSja drzavna tozilka mag. Simona Kuzman Razgorsek
- 80 % vi8ja drZavna toZilka
- 30% okrozna drzavna toZilka
- 20% okroZna drzavna tozilka
-

20 % okroZni drZavni toZilec svétnik

- 10 % vi§ja
- 10 % visja

pravosodna svetovalka
pravosodna svetovalka

mag. Simona Kuzman RazgorSek
Petra ApSner
Marija Sladié
Darko Opresnik
mag. Urska Germadnik Supek
Kristina Zelié Antolié

DrZavni tozilci, ki so razporejeni na ta oddelek, po odredbi vodje ODT, izvedejo postopek
pogajanj:
.
.
- v zadevah, katerih avtorjev ni veé na ODT (IZ, AZ, MC, JM, EE ...) in
- v drugih zadevah,
primerih, ko nosilci zadeve zaradi preobremenjenosti z drugimi zadevami
ali obravnavami
iz drugih utemeljenih razlogov vodji ODT predlagajo odstop zadeve v
pogajanj
postopek
na Oddelek za pritoZbe in pogajanja.

v

ali

V drugih (svojih) zadevah drZavni toZilci sami izvedejo pogajanja, pri emer so jim drzavni
tozilci s tega oddelka na razpolago za posvet glede izvedbe postopka in vi8ine dogovorjene
kazni.
Pred sklenitvijo sporazuma za kazniva dejanja za katera je predpisana kazen zapora osem ali
se drZavni toZilci posvetujejo glede vrste in vi8ine kazni s katerim od drZavnih toZilcev
s tega oddelka.
veé

let,

Za spremljanje sodne in drzZavnotoZilske prakse (sklepi, sodbe, stali8¢a, mnenja...), relevantnih
strokovnih Clankov, evidentiranje kaznovalne politike sodi8t s celjskega obmodéja za
posamezna kazniva dejanja in za seznanjanje drugih drZavnih toZilcev s temi vsebinami, je
zadolzena okroZna drZavna tozilka Petra ApSner.
SploSno kazenski oddelek

vodja oddelka: okrozni drzavni tozilec Gorazd Kacijantié
okroZni drzavni toZzilec
- okroZni drZavni tozilec svétnik
- okroZna drzZavna tozilka
- okroZna drzavna toZilka
- okroZna drzavna toZilka
- okrajni drzZavni toZilec
- okrajna drzavna toZilka
- 70 % okrozna drzavna tozilka
- 70 % okrajna drZavna toZilka
- 20 % vi8ja drzavna tozilka
-

1

Soglasje DrZavnotoZilskega sveta,

St.

Gorazd Kacijanéié
Darko Kezman
Ksenja Cizl
Renata Inkret
Katja Leban
Aljaz Britvi¢
Katarina Silec
Gabrijela Omerzu GerSak
Maja Lajh
mag. Simona Kuzman RazgorSek

Dts 19/2019, z dne 21. 11.2019

- 90 % viSja pravosodna svetovalka
- 50 % visja pravosodna svetovalka
- 50 % visja pravosodna svetovalka
- 50% visja pravosodna svetovalka
- 50 % visji pravosodni svetovalec
- 50 % visja pravosodna svetovalka
- 50 % visji pravosodni svetovalec
- 50 % visja pravosodna svetovalka
- 10 % pravosodni svetnik PDI

mag. Urska Germadnik Supek
Maja Bohinc Ulaga
Anja Goléer Kuzmié
Polona Krajnc (nadomeséanje)
Jernej Ostruh

Katja Palir?

Marko Stante

Kristina Zelié Antolié
Franci Strmecki

DrZavni toZilci in vi8ji pravosodni svetovalci, ki so razporejeni na sploSno kazenski oddelek
reSujejo vsa kazniva dejanja, razen kaznivih dejanj iz pristojnosti oddelka za kazniva dejanja
mladoletnikov, druzinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost ter kaznivih dejanj iz
pristojnosti gospodarsko kazenskega oddelka.

Vodja ODT lahko dodeli posameznemu drZavnemu toZilcu v reSevanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, ée je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve drZavnih
toZilcev, pravotasnega reSevanja zadev ali zaradi izlotitvenih razlogov posameznih drZavnih
tozilcev.

Oddelek za kazniva
nedotakljivost

druzZinsko

dejanja mladoletnikov,

nasilje in zoper

spolno

vodja oddelka: okroZna drzavna tozilka svétnica Marjeta Kreca
- okrozna drzavna toZilka svétnica
- okroZna drzavna toZilka
- okroZna drzavna toZilka
- 80 % okroZna drzavna toZilka

-50% vi§ja pravosodna svetovalka
-50 % visja pravosodna svetovalka
- 50% visja pravosodna svetovalka
- 50% visja pravosodna svetovalka

Marjeta Kreéa
Tanja Berglez
Jasna LeskoSek
Marija Sladi¢é
Maja Bohinc Ulaga
Anja Goléer Kuzmié
Polona Krajne (nadomeséanje)
Katja Palir’

DrZavni toZilci in vi8je pravosodne svetovalke, ki so dodeljeni na oddelek za kazniva dejanja
mladoletnikov, druZinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost, reSujejo vsa kazniva dejanja,
ki so jih storili mladoletniki, kazniva dejanja iz devetnajstega in enaindvajsetega poglavja KZ-1
ter kazniva dejanja po 178., 179. in 180. élenu KZ-1.
Vodja ODT lahko dodeli posameznemu drzavnemu tozilcu v reSevanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, te je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve drzavnih
toZilcev, pravo¢asnega reSevanja zadev ali zaradi izlocitvenih razlogov posameznih drZavnih
tozilcev.
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Do 20. 8. 2020 odsotna zaradi kori8¢enja porodniskega dopusta
Do 20. 8. 2020 odsotna zaradi kori8¢enja porodni3kega dopusta

Gospodarsko kazenski oddelek
vodja oddelka: okroZna drZavna toZilka Petra Ap8ner
- 70 % okrozna drzavna toZilka
- okrozna drZavna toZilka
- okroZni drZavni toZilec

okroZna drZavna toZilka
- okrajna drzavna toZilka
- 30 % okrozna drzavna toZilka
- 30 % okrajna drZavna toZilka
-

- 50 % vi§ji pravosodni svetovalec
- 50 % visji pravosodni svetovalec
- 40 % visja pravosodna svetovalka

Petra ApSner
Katja Kunej
Marko Borovnik
Nadja Sovinc*
Irena Igerc
Gabrijela Omerzu Gergak

Maja Lajh
Jernej Ostruh

Marko Stante

Kristina Zelié Antolié

DrZavni toZilci in vi8ji pravosodni svetovalci, ki so dodeljeni na gospodarsko kazenski oddelek
reSujejo vsa kazniva dejanja iz dvaindvajsetega in Stiriindvajsetega poglavja KZ-1.

Vodja ODT lahko dodeli posameznemu drzavnemu toZilcu v reSevanje tudi zadeve iz
pristojnosti drugega oddelka, Ge je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve drZavnih
tozilcev, pravotasnega reSevanja zadev ali zaradi izlocitvenih razlogov posameznih drzavnih
toZilcev.

Opomba:

OkrozZna drzavna toZilka Barbara LipovSek je na podlagi odloébe DrzavnotoZilskega sveta opr.
St. Dts 769/13-8 z dne 27. 9. 2016, za éas od 12. 12. 2016 do 11. 12. 2020 dodeljena na

Specializirano drZavno toZilstvo, zato ni razvr8éena v oddelke.

Zunanji oddelek v Velenju
vodja oddelka: okroZni drzavni toZilec svétnik Darko Opresnik
80 % okrozni drZavni toZilec svétnik
- okrajni drZavni tozilec
-

- viSja

pravosodna svetovalka

Darko OpreSnik
Jost Jeseniénik
mag. Davorina Hovnik

Drzavna toZzilca

in vi8ja pravosodna svetovalka, ki so dodeljeni na ZO, re8ujejo vse Kt, Kti,
Ktr, Ktpp, KtP, Kin, zadeve iz okrajne in okroZne pristojnost za obmoéje Policijskih postaj
Velenje in Mozirje, razen kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki. Okrajni drZavni toZilec
Jost Jesenitnik reSuje tudi vse gospodarske zadeve iz pristojnosti ZO. Posamezne spise
dodeljuje v reSevanje vodja zunanjega oddelka.
Zaradi enakomerne obremenitve drZavnih toZilcev in vi8jih pravosodnih sodelavcev na ZO in
na sedeZu drZavnega toZilstva, vodja ODT vsakega petega v mesecu pridobi podatke o pripadu
Kt zadev na sedeZu in ZO ter dolodi Stevilo zadev iz teko¢ega pripada, ki jih bolj obremenjena
enota odstopi v reSevanje manj obremenjeni enoti.

*

Do 26. 11. 2020 odsotna zaradi kori8tenja porodniskega dopusta

ViSji pravosodni svetovalci:

reSujejo spise pod mentorstvom nosilcev spisov, pri ¢emer dolocim drzavnim tozilcem
strokovne sodelavce, ki bodo po dodelitvi zadeve s strani vodje ODT drZavnemu toZilcu kot
nosilcu, pod vodstvom tega toZilca v tej zadevi opravljali strokovno delo (pripad spisov VPS)
in sicer po naslednjem razporedu:
-

e
e
e

e
e
e
e

in

okroZni drzZavni toZilki Katji
okroZnemu drzavnemu tozilcu svetniku Darku KeZmanu
Kunej- vi8jega pravosodnega svetovalca Jerneja Ostruha,
okroZznemu drzavnemu toZilcu Gorazdu Kacijanéiéu in okrozni drzavni tozilki Petri
Ap$ner- viSjo pravosodno svetovalko Kristino Zelié Antolié,
okroZni drzavni toZzilki Ksenji Cizl in okroZni drZavni tozilki Jasni Lesko8ek- vi8jo
pravosodno svetovalko Majo Bohinc Ulaga, po vrnitvi s porodni8kega dopusta pa vi8jo
pravosodno svetovalko Katjo Palir,
okrozni drZavni tozilki Katji Leban in okrozni drZavni tozilki svetnici Marjeti Kreéa visjo pravosodno svetovalko Polono Krajnc,
okroZni drzavni toZilki Renati Inkret in okrozni drZavni tozilki Mariji Sladié - viSjo
pravosodno svetovalko Anjo Goléar Kuzmié,
okrozni drZavni tozilki Gabrijeli Omerzu GerSak in okroZnemu drzavnemu toZilcu
Marku Borovniku
visjega pravosodnega svetovalca Marka Stanteta,
vodji ODT- vi8jo pravosodno svetovalko mag. Ursko Germadnik Supek,

-

- istim drzavnim tozilcem-mentorjem, na podlagi njihove ustne odredbe,
tehni¢éno pomoé€
spisih, ki jih reSujejo mentorji,

pri

nudijo strokovno in

na podlagi pisne odredbe vodje ODT ali vodje oddelkov, izdane po pisnem predlogu
drzavnega toZilca, zaradi zagotovitve tekotéega in pravocasnega reSevanja zadev, reSujejo
spise tudi pod mentorstvom drugih nosilcev zadev (pomoé drzavnim tozilcem), pri ¢emer
vodje oddelkov izdano odredbo predlozijo v vednost vodji ODT, zaradi pregleda nad
enakomerno obremenjenostjo vi8jih pravosodnih svetovalcev,

-

in

- na podlagi ustne odredbe vodje ODT
vodij oddelkov nudijo strokovno in tehniéno pomoé
pri spisth, ki jih reSujejo drugi drZavni toZilci,
-

izvajajo odloZene kazenske pregone pod mentorstvom nosilcev zadev,

-

pod mentorstvom vodje

ODT

reSujejo

zadeve bagatelne kriminalitete,

praviloma reSujejo pobude za opravo posameznih preiskovalnih dejanj (hiSne preiskave,
podatki operaterjev, banéni podatki ...), za mednarodno pravno pomoé, podajajo mnenja glede
nepravih obnov postopka (zdruZitve kazni), glede pomilostitev in glede predlogov za
alternativne natine izvrSitve 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. O tem vodi posebno evidenco Luka Zirovec, zaradi
enakomerne obremenitve visjih pravosodnih svetovalcev z navedenimi dejanji.

-

Udelezba

tozilcev na glavnih obravnavah, narokih in drugih procesnih dejanjih

Na sedeZu ODT udeleZbo drZavnih tozilcev na glavnih obravnavah, narokih in drugih
procesnih dejanjih odreja okroZna drzavna toZilka Petra ApSner, v njeni odsotnosti vodja ODT.
6

Spise za udelezbo na procesnih dejanjih pripravlja Tanja Jug, v njeni odsotnosti Nina GajSek
oz. kazenska pisarna.

Na ZO udelezbo drZavnih toZilcev na glavnih obravnavah, narokih in drugih procesnih dejanjih
odreja vodja ZO, okrozni drzavni toZilec svétnik Darko Oprenik, v njegovi odsotnosti okrajni
drzavni tozilec Jo&8t Jeseniénik, spise pripravlja Nata8a Ostrouh.

oz.

Glede na Stevilo razpisanih narokov vodja ODT
poobla&éena okroZna drZavna toZilka Petra
Apéner, tedensko dolo¢i Stevilo obravnavnih dni, ki jih bosta na Okrajnem sodi8éu v Zalcu in
Okroznem sodi8éu v Celju opravila drzavna toZilca dodeljena na ZO.

Usmerjanje predkazenskega postopka
Vodje oddelkov usmerjajo delo policije v predkazenskem postopku z obveznimi navodili in
strokovnimi mnenji s svojega podrotja oz. s svojega oddelka dologijo toZilca, ki bo v zahtevnih
primerih usmerjal predkazenski postopek. V konkretnih zadevah pa usmerjanje izvajajo
drzavni toZilci, ki so nosilci spisov.

Vodja ZO usmerja delo policije PP Velenje in PP Mozirje v predkazenskem postopku.
V drugih nujnih primerih usmerja predkazenski postopek dezurni toZilec.

Alternativni kazenski postopki
Doloéitev poravnalcev za vodenje postopkov poravnavanja, odmero nagrade poravnalcem in
odrejanje izplatila nagrade ter usmerjanje in usklajevanje dela s poravnalci, izvaja okroZni
drzavni tozilec svétnik Darko Kezman. Prav tako v postopkih odloZitve kazenskega pregona, ki
ga praviloma izvajajo vi8ji pravosodni svetovalci pod mentorstvom nosilcev zadev, skrbi za
usklajeno izvajanje tega instituta.

Administrativna dela v zvezi s postopkom poravnave in v zvezi z odloZitvijo kazenskega
pregona opravlja Luka Zirovec.
Kazenska pisarna vodi evidenco spisov odstopljenih v postopek odloZenega pregona. Zaradi
aZumega izvajanja postopkov in enakomerne obremenitve viSjih pravosodnih svetovalcev, se
vnaprej dolocijo datumi in razpored vi8jih pravosodnih svetovalcev, ki na te datume izvedejo
odloZitev.

Prikriti preiskovalni ukrepi
Uvedbo in podaljSevanje prikritih preiskovalnih ukrepov (PPU) odreja oz. predlaga vodja
njegovi odsotnosti namestnik vodje ODT, v primeru njune odsotnosti vodje oddelkov,
drugi okroZni drZavni tozilci pa na podlagi
v okviru pooblastila, ki ga izda vodja ODT.
ODT,

v

in

Vodja ODT v zadevah, v katerih so odrejeni.PPU (Ktpp-z), poleg sebe kot glavnega nosilca
zadeve, doloéi stranskega nosilca, ki lahko sodeluje pri odrejanju oz. predlaganju uvedbe in
podaljSevanja PPU, po zakljucku predkazenskega postopka pa se mu praviloma zadeva (Kt)
dodeli v reSevanje.
Administrativno tehni¢éna opravila pri izdajanju odredb, dovoljenj in predlogov opravlja
pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki, v njegovi odsotnosti vi8ja pravosodna svetovalka
mag. Urska Germadnik Supek ter vodja urada Ivica Svab.

Sodelovanje v kazenskih zadevah

s

tujimi drZavami- kontaktne tocke

Naloge kontaktne to¢ke Evropske pravosodne mreze opravlja okrajni drZavni toZilec Jost
Jesenic¢nik.

Za sodelovanje z obmejnimi toZilstvi R Hrva’ke je zadolZena okroZna drzavna tozilka
Gabrijela Omerzu GerSak.

Posebna pravna podro¢ja
Za zadeve

iz

posebnih pravnih podroéij so dologeni okrozZni oz. okrajni drZavni toZilci po
naslednjem razporedu:

PRAVNO PODROCJE
skrbnik izvajanja

Politike pregona

insolvenéna kriminaliteta
kazniva dejanja na Skodo finantnih
interesov RS in EU
zloraba poloZzaja pri opr. gosp.
dejavnosti, kazniva dejanja v zvezi s
trgom finanénih instrumentov, pranje

denarja
korupcija v gospodarstvu
korupcija v javnem sektorju
organizirana kriminaliteta v zvezi z
nezakonitim blagom, ilegalnimi

migracijami, na Skodo ranljivih oseb in
_premozenja
huda nasilna kazniva dejanja
terorizem
kazniva dejanja zoper temeljno
svobodno odlo¢anje
kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost
kazniva dejanja, katerih zrtve so otroci
in mladoletniki
kazniva dejanja na Skodo delavcev
kazniva dejanja zoper vojaSko
kazniva dejanja katerih storilcih so
nosilci javnih funkcij
kibernetski kriminal
javno spodbujanje sovraStva, nasilja ali
nestrpnosti
Nacionalni urad za odvzem premoZenja
sluZzbo

(ARO)

vi8ji/okrozni/okrajni drZavni tozilec
mag. Simona Kuzman Razgorsek, visja drzavna

toZilka

Petra ApSner, okroZna
Petra ApSner, okroZna
Katja Kunej, okroZna
Petra ApSner, okroZna

toZilka
drzavna toZilka
drZavna

drZavna

toZilka

drZavna

toZilka

Marko Borovnik, okroZni drzavni toZilec
Ksenja Cizl, okroZna drzavna tozilka
Ksenja Cizl, okrozna drzavna tozilka
JoSt Jeseniénik, okrajni drZavni toZilec
Gorazd Kacijancic, okrozni drzavni tozilec
Gabrijela Omerzu GerSak, okrozna drZava tozilka
Katja Leban, okrozna drzavna tozilka
Darko Kezman, okroZni drzavni toZilec svétnik

Marjeta Kreéa, okroZna drZavna toZilka svétnica
Marija Sladi¢, okroZna drzavna toZilka
Tanja Berglez, okrozna drzavna tozilka
Irena Igerc, okrajna drzavna tozilka

Marko Borovnik, okroZni drzZavni toZilec
Darko Kezman, okrozni drzavni toZilec svétnik
Gorazd Kacijanéi¢, okroZni drZavni tozilec
Maja Lajh, okrajna drzavna toZzilka
Aljaz Britvié, okrajni drzavni toZilec

Jost Jesenitnik, okrajni drzavni tozilec
Petra ApSner, okroZna drzavna tozilka

skrbnik finan¢nih preiskav
Namestnik skrbnika finanénih preiskav

Petra ApSner, okroZna drzavna toZilka
Katja Kunej, okrozZna drzavna toZilka

Marko Stante, vi8ji pravosodni svetovalec

Strokovni sodelavec
sodelovanje z uradom za varstvo
konkurence—monopolni poloZaji
sodelovanje s Finanéno upravo RS
organiziranje nedovoljenih iger na sre¢to
varstvo okolja
nasilje v druzini

Katarina Silec, okrajna drzavna toZilka
Renata Inkret, okroZna drzavna toZilka
Marjeta Kreéa, okrozna drzavna toZilka svétnica

mamila

tozilka

trgovina z ljudmi
varstvo kulturne dediS¢ine
ogrozanje varnosti pri delu

Aljaz Britvic, okrajni drzavni toZilec
Katja Leban, okrozna drzavna toZilka
AljazZ Britvic, okrajni drzavni toZilec

kazniva dejanja zoper ¢lovekovo zdravje

Jasna LeskoSek,

Marko Borovnik, okrozni drZavni toZilec
Petra ApSner, okroZna_drzavna toZilka

Marija Sladié okrozZna drzavna toZilka
Gabrijela Omerzu GerSak, okroZna drzavna

Maja Lajh, okrajna drzavna toZilka

okrozZna drzavna toZilka

Opravljanje nalog v prekrSkovnih, civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih
postopkih

Nosilci zadev vlagajo predloge in pravna sredstva v zadevah prekrSkov in procesne akte ter
opravljajo druge naloge v civilnih in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, ée tako
doloéa zakon. Pod njihovim mentorstvom osnutke aktov pripravlja in opravlja drugo strokovno
in tehniéno delo pravosodni svetnik PDI Franci Strmecki.
Zadeve v zvezi z Zakonom o duSevnem zdravju reSujeta viSji pravosodni svetovalki Polona
Krajne in Katja Palir, pod mentorstvom okroZne drzavne toZilke svétnice Marjete Kreéa.
Zadeve v zvezi z izvrSevanj em odloéb, s katerimi je v drugi drZavi Clanici EU izreéena denarna
kazen (192. €l. ZSKZDCEU-1), reSuje vigja pravosodna svetovalka Maja Bohinc Ulaga, njeni
odsotnosti vi8ja pravosodna svetovalka Anja Goléer Kuzmié, pod mentorstvom vodje ODT.

v

Dezurna sluzba
DeZurstvo in pripravljenost drzavnih tozilcev se odreja po razporedu dezurstva, ki ga vodja
ODT izdela za vsako éetrtletje najmanj 14 dni pred pri¢etkom Cetrtletnega
obdobja in se vroti
vsem drzavnim toZilcem, ki bodo opravljali deZurno sluzbo.
Dezurstvo na sedezu drzavnega tozilstva je od ponedeljka do éetrtka od 8. dol6. ure, v petek od
do 15. ure, stalna pripravljenost zaradi zagotovitve moZnosti prihoda na delovno mesto pa do
8. ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih, ée
vodja DT ne odredi drugaée.
8.

Vodja drZavnega toZilstva lahko v posebnih okoli8tinah (ko se nacrtuje privedba vetjega
Stevila osumljencev k deZurnemu preiskovalnemu sodniku ipd.) doloti dodatnega drzavnega
tozilca za deZurstvo in pripravljenost.
Dezurstvo in pripravljenost drzavno toZilskega osebja se odreja po razporedu dezurstva, ki ga
vodja urada ODT izdela za vsako Eetrtletje najmanj 14 dni pred priéetkom éetrtletnega obdobja
9

in se vroci vsem drzZavnim toZilcem in drZavnotozilskem osebju, ki bodo opravljali dezurno
sluzbo.
DeZurni drzavni toZilci se v okviru dezurne sluzbe udeleZujejo nujnih procesnih dejanj,
usmerjajo policijo in druge pristojne organe v predkazenskem postopku ter opravljajo druga
nujna dejanja.

Letni dopusti
V skladu z doloébo 22. élena DTR doloéam naslednja izhodiSéa in Cas izrabe letnih dopustov:
1.

vsi zaposleni so do 1. aprila teko¢ega leta dolZni sporotiti v pisarno vodje urada
drzavnega toZilstva predviden éas izrabe preteZnega dela letnega dopusta, zaradi
izdelave okvirnega razporeda letnega dopusta, ki ga vodja ODT izda do 15. aprila za
tekoée leto

2.

celoten dopust zaposleni 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 tekoéem letu izrabiti celotnega
dopusta,

3.

pretezen del letnega dopusta mora
do 15. avgusta v tekoéem letu,

4.

ostali del dopusta bo izrabljen v soglasju z vodjo drZavnega toZilstva, tako da ne bo
ovirano tekoée delo,

5.

o izrabi dopusta izven éasa sodnih pogitnic

6.

dolocéba pod gornjo to¢ko ne velja

biti izkoriS¢en v ¢asu

sodnih poétitnic od 15. julija

mora biti vodja obveSéen vsaj mesec dni
izrabo
dela
kadar
pred
dopusta, razen
tega
gre za dopust v trajanju do treh dni in
tozilec ni razporejen na udeleZbo pri procesnih dejanjih v kazenskem postopku ali
deZurstvo,
za javne usluzbence, ki lahko dopust v soglasju z

vodjo okroznega drzavnega toZilstva oz. vodjo urada ali vodjo zunanjega oddelka,
najavijo tudi v krajSem éasu pred izrabo dopusta,
dolZina letnega dopusta bo doloéena z odlotbo/sklepom.

7.

NadomeSéanje
Na Okroznem drzavnem toZilstvu v Celju je v éasu dopustov in drugih odsotnosti vodje ODT
zagotovljena prisotnost drZavnih toZilcev, ki v nujnih in neodloZljivih zadevah nadomeSéajo
vodjo

ODT

1.

2.

insicer po

naslednjem vrstnem redu:

Petra ApSner, okroZna drzavna tozilka, vodja gospodarskega oddelka
Marjeta Kreéa, okroZna drzavna toZilka svétnica, vodja oddelka za kazniva dejanja

miadoletnikov, druzinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost
Gorazd Kacijan¢ié, okroZni drZavni toZilec, vodja splo8no kazenskega oddelka

3.

NadomeSéanje vodij oddelkov v nujnih in neodloZljivih zadevah v éasu njihove odsotnosti:
vodjo sploSno kazenskega oddelka nadomeS¢éa: okroZni drZavni toZilec svétnik Darko
KezZman,
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-

vodjo oddelka za kazniva dejanja mladoletnikov, druzinsko nasilje in zoper spolno
nedotakljivost nadomeSéa: okrozna drzavna tozilka Marija Sladi¢,
vodjo gospodarskega kazenskega oddelka nadomeSéa: okroZna drZavna tozilka Katja

Kunej,
-

vodjo

Zunanjega

oddelka

Jesenicnik.

v

Velenju

nadomeS¢a:

okrajni

drzavni

tozilec

Jost

Vodenje vpisnikov
Poleg del in nalog, ki so dolotéene z Letnim razporedom dela, so dela in naloge uradniSkih in
strokovno tehniénih delovnih mest razvidne iz Pogodbe 0 zaposlitvi posameznika oz. veljavne
sistemizacije in opisa del in nalog posameznega delovnega mesta.

Vodja vpisnikov je Biserka Jezernik, razen vpisnikov Tu in Ktpp-Z, ki ju vodi Ivica Svab.
Vodji vpisnikov sta odgovorni
vpisnikih poteka nemoteno.
Kt

in aZurno vodenje vpisnikov ter skrbita, da delo na

Kti vpisnik- dela in naloge
in sedezu
ODT: Biserka

na
Pogladié ZikovSek
- na ZO: NataSa Ostrouh
-

za pravilno

opravljajo:
Jezernik, Magda Petek, Alenka Goter°’, Anja Nonar in Mojca

KtP vpisnik- dela in naloge opravlja: Tanja Jug

Ktr, Ktn, Ktpp, Ct in Pt zadeve, razen zadev, ki se dodelijo v reSevanje drzavnim tozilcem,

reSujejo nosilci- vodja ODT, v njeni odsotnosti okroZzna drzavna toZilka Petra Ap&ner ali
drZavni toZilec, ki ga pooblasti vodja ODT. Vi8ji pravosodni svetovalci, ki jih dolocijo nosilci
zadev, pod vodstvom nosilca zadeve v teh zadevah opravljajo strokovno delo.

Ktr vpisnik- dela in naloge opravljajo:

- na sedeZu ODT: Irina Kralj in Andreja Vasi¢
-na ZO: SaSa Aristovnik

Ktpp vpisnik- dela in naloge opravljajo:

- na sedeZu ODT: Irina Kralj in Andreja Vasié¢,
- na ZO: Nata8a Ostrouh, Sa8a Aristovnik

Ktn vpisnik- dela in naloge opravljajo:
- na sedezu ODT: Andreja Vasi¢ in Irina Kralj
- na ZO: NataSa Ostrouh
Ct vpisnik- dela in naloge opravljajo:
- na sedezu ODT: Magda Petek
- na ZO: NataSa Ostrouh

Pt vpisnik

-

dela in naloge opravljajo:
- na sedezu ODT: Irina Kralj in Andreja Vasi¢é
- na ZO: NataSa Ostrouh

>

Do 18. 2. 2020 odsotna zaradi kori8éenja porodniSkega dopusta
.
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in

Ked vpisnik- dela in naloge opravljajo:
na sedeZu ODT: Biserka Jezernik, Magda Petek, Alenka Goter®, Anja Nonar, Mojca Pogladié

Kdp

Zikovek, Kralj Irina, Vasié Andreja

-na ZO

Velenje: SaSa Aristovnik,

Tu zadeve reSuje vodja ODT v sodelovanju z vodjo urada. Pri tem jima pomagajo pravosodni

svetnik PDI Franci Strmecki in po potrebi drugi vi8ji pravosodni svetovalci, ki pripravljajo
razne analize, preglede, porocila s podroéja dela toZilstva, osnutke aktov v Tu zadevah,
zapisnike kolegijev in drugih strokovnih posvetov ipd.

Tu zadeve na zunanjem oddelku reSuje in vodi vodja ZO v sodelovanju z vodjo urada ZO.

Tu vpisnik vodi:

.
na sedeZu ODT: Ivica Svab, nadomeSéa jo Tanja Jug
-na ZO: Nata&a Ostrouh
-

DK - dela in naloge za sedeZ in ZO opravlja Andreja Vasit, Nata’a Robié pa izvaja obra¢un

opravljenega deZurstva in pripravljenosti

Delo v vlozis¢u

Sprejem in odprava poSiljk dela in naloge opravljajo:

- na sedezu ODT: Manja GorSek in Andrej Abraham, nadomeStajo ju oziroma po potrebi
pomagajo zaposleni v strojepisnici: Nina GajSek, Melita Vidrih, Jasna Muskatevc, Luka

Zirovec (nadomeSéanje)
na ZO: NataSa Ostrouh in SaSa Aristovnik.

-

Ratunovodska sluzba
Dela in naloge ratunovodske sluzbe opravlja NataS8a Robi¢, ki odgovarja za pravilno in
zakonito materialno - finanéno poslovanje..

Arhiv in strokovna knjiznica
OkroZno drzavno tozilko Petro ApSner dolotim za odgovorno osebo za nadzor nad izvajanjem
del in nalog v zvezi z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ki ga izvaja v sodelovanju z
javnimi usluzbenci, ki upravljajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
Strokovno knjiznico vodi ter skrbi za izposojo strokovne literature in njeno evidenco Irina
Kralj, v njeni odsotnosti pa Tanja Jug.

Mentorstvo pripravnikov
Mentorske naloge

°

v zvezi

s

pripravniki praviloma opravljajo vodje oddelkov.

Do 18. 2. 2020 odsotna zaradi koristenja porodniskega dopusta
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Razpored dela v strojepisnici
Delo zapisnikarja v pravosodnem organu/strojepiske opravljajo: Melita Vidrih, Nina GajSek,
Jasna Mu8kateve in Luka Zirovec (nadomeSéanje), ki so zadolZeni za tekoée in aZurno
izvajanje del. V strojepisnici se vsa posta, razen Tu in Ktpp-Z, tudi odpravlja in kuvertira.
Strojepisci dnevno vodijo vsak zase evidenco opravil, ki so jin izvedli (z navedbo opr. Stevilke
spisa in vrste opravila).
i

Ob koncu vsakega delovnika strojepisec, ki je na podlagi tedenskega razporeda (katerega za
obdobje treh mesecev vnaprej pripravi vodja vpisnikov Biserka Jezernik) zadolZen za popis
spisov, izdela seznam vseh spisov (opr. St.) v katerih do konca delovnika niso bila opravljena
dela in naloge strojepiscev. Te spise strojepisci obdelajo takoj naslednji delovni dan.
Dnevne evidence opravil in dnevne sezname neobdelanih spisov strojepisec, ki je popisal
neobdelane spise, ob koncu delovnika izro¢i vodji vpisnikov Biserki Jezernik, ki s tem nadzira
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 zadolZeni tudi za pisanje na narokih.
Na ZO Velenje opravlja delo zapisnikarja v pravosodnem organu/strojepiske Saa Aristovnik.
Veljavnost in zaéetek izvajanja letnega razporeda
Letni razpored dela za leto 2020 je bil obravnavan na oZjem kolegiju vodij oddelkov dne 9. 12.
2019.
Kolegij drzavnega toZilstva je dal predhodno mnenje o predlogu letnega razporeda dela (drugi
odstavek 132. tlena ZDT-1) na kolegiju dne 10. 12. 2019.
Objava letnega razporeda na oglasni deski oz. e-naslov drzavnega toZilstva - zaposlenih: ODT
Celje, ODT Velenje.

Na podlagi tretjega odstavka 142. Glena ZDT-1 lahko razporejeni drzavni toZilec zoper
razporeditev na doloteno pravno podro¢je dela v treh dneh po objavi letnega razporeda na
oglasni deski oz. e-naslov drZavnega toZilstva, napove pritozbo vodji drzavnega toZilstva, ki
doloéa letni razpored, ta pa mora v nadaljnjih treh dneh obrazloZiti svojo odloéitev. DrZavni
tozilec lahko v osmih dneh od prejema obrazloZitve, vloZi pritozbo, ki ne zadrzZi izvrSitve. O
pritozbi v 30 dneh odloti DrzavnotoZilski svet po predhodnem mnenju generalnega drZavnega
toZilca.

Simona Kuzman RaZgorsek
visja drzavna tozjlka
vodja
oN
drzavnega
toZilstva v Celju
Okfoznega
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Dostaviti:
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oglasna deska oz. e-naslov drzavnega toZilstva - zaposlenih ~~”
Celju in ZO v Velenju - poslati po elektronski posti
vsem drzavnim tozilcem na ODT
vsem uradnikom in tehniéno administrativnim delavcem — poslati po elektronski poSti
Vrhovno drzavno toZilstvo RS — poslati po elektronski poSti we"
spis, tu

v
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