Številka: Pt-Tu-1/3/2020/1/JBK
Datum: 1. 12. 2020
Na podlagi prvega odstavka 110. člena in 142. člena Zakona od državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 58/2011 in nadaljnji, ZDT-1) v zvezi s 66. členom Državnotožilskega reda (Uradni
list RS, št. 7/2012 in nadaljnji, DTR) ter na podlagi predhodnega mnenja kolegija Okrožnega
državnega tožilstva na Ptuju z dne 30. 11. 2020 v zvezi s 3. alinejo drugega odstavka 132.
člena ZDT-1 za Okrožno državno tožilstvo na Ptuju izdajam
LETNI RAZPORED DELA
ZA LETO 2021

I. Vsebina letnega razporeda dela
Z letnim razporedom dela so določana pravna področja dela za posamezne državne tožilce
Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, vodje in namestniki ter razpored višjih
pravosodnih svetovalcev, upoštevaje potrebe državnega tožilstva, doseženi naziv
državnega tožilca, njegova strokovna usposobljenost in delovne izkušnje za posamezno
pravno področje.
Prav tako so določena izhodišča in okvirni načrt odrejanja razporeda dežurstev ter čas
izrabe letnih dopustov.
Letni razpored dela lahko vodja državnega tožilstva spremeni, če se spremeni število
tožilcev, ki opravljajo delo na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju ali zaradi, sprememb
v pripadu zadev na splošno ali iz posameznega pravnega področja.

II. Izvajanje funkcije
Na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju opravljajo naloge naslednji državni tožilci in
tožilke:






Višja državna tožilka, mag. Janja Bernard Korpar
Višja državna tožilka, Teja Kukovec Belšak
Višji državni tožilec, Zdravko Limavšek
Okrožna državna tožilka, Klementina Prejac,
Okrožni državni tožilec, mag. Gregor Pograjc
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Okrožni državni tožilec, mag. Uroš Tomažič,
Okrajna državna tožilka, Andreja Zupanič
Okrajna državna tožilka, Ivana Klajnšek

III. Organizacija dela državnega tožilstva
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju nima oblikovanih oddelkov, zato so z letnim
razporedom dela za posamezne državne tožilke in državne tožilce določena pravna
področja njihovega dela, in sicer:
1. Mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka kot vodja tožilstva v 60% delovnih
nalog opravlja naloge vodje tožilstva, določene z ZDT-1 ter drugimi predpisi in
pristojnostmi vodje tožilstva (kot so upravne in nadzorstvene naloge, sodelovanje
z ostalimi državnimi tožilstvi, pritožbenimi oddelki, drugimi državnimi organi in
institucijami), delno (30%) rešuje zadeve s področja premoženjske in gospodarske
kriminalitete (kazniva dejanja iz XXV, XXII. in XXVI. poglavja KZ-1), delno (10%) pa
zadeve iz splošno kazenskega področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.XXXII. poglavja KZ-1). Specializirana je za kazniva dejanja v zvezi s korupcijo (241.,
242, 262. 263. in 264. člen KZ-1) ter kazniva dejanja iz področja kibernetskega
kriminala (221. in 237. člena KZ-1). Vodja dodeljuje ter rešuje tudi KTR zadeve.
2. Teja Kukovec Belšak, višja državna tožilka, kot namestnica vodje tožilstva v 20%
opravlja delavne naloge iz pristojnosti vodenja tožilstva (upravne in nadzorstvene
naloge) ter druge naloge po odredbi vodje. V preostalem rešuje predvsem (90%)
zadeve s področja premoženjske in gospodarske kriminalitete (kazniva dejanja iz
XXV, XXII. in XXVI. poglavja KZ-1), delno (10%) pa zadeve iz splošno kazenskega
področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. poglavja KZ-1). Tožilka
se specializira za področje finančnih preiskav ter odvzemov premoženja
nezakonitega izvora (skrbnica finančnih preiskav), za kazniva dejanja, ki ogrožajo
finančne interese Evropske unije ter sodelovanje z evropskim tožilcem in
delegiranimi evropskimi tožilci, je članica finančne sekcije pri VDT RS. Zadolžena je
za sodelovanje s Finančno upravo Republike Slovenije. Rešuje tudi KTR zadeve iz
področja ilegalnih prehodov meje in migracij.
3. Zdravko Limavšek, višji državni tožilec rešuje zadeve iz splošno kazenskega
področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. poglavja KZ-1), s
specializacijo za kazniva dejanja zoper človečnost (XIV. poglavje), zoper vojaško
službo ( XXVII. poglavje KZ-1), zoper volilno pravico in volitve (XVII. poglavje KZ-1),
zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev
(XXIII. poglavje KZ-1), zoper obrambno moč države (XXIV. poglavje KZ-1) in zoper
mednarodno pravo (XXXV. poglavje KZ-1). Sodeluje v delovni skupini, ki se nanašajo
na kazniva dejanja iz 305., 308 in 357. člena KZ-1 ter obravnava zadeve, kjer so
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storilci kaznivih dejanj mladoletniki. Višji državni tožilec rešuje pretežni del zadev
zoper neznane storilce (Ktn zadeve).
4. Klementina Prejac, okrožna državna tožilka, rešuje zadeve iz splošno kazenskega
področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. poglavja) ter se
specializira za kazniva dejanja v zvezi s proizvodnjo in prodajo prepovedanih drog
in snovi v športu (186. in 187. člen KZ-1), vključno z organiziranim kriminalom
(posebni preiskovalni ukrepi), za kazniva dejanja zoper čast in dobro ime (XVIII.
poglavje KZ-1) ter zoper javni red in mir ( 297. člen KZ-1). Vključena je v delovno
skupino pri VDT RS za pregon kaznivih dejanj »sovraženega govora«. V okviru
reševanja KTR zadev pokriva področje droge in prepovedanih substanc.
5. Mag. Gregor Pograjc, okrožni državni tožilec, rešuje zadeve iz splošno kazenskega
področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. Poglavja KZ-1) ter se
specializira za kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke (XXII.
poglavje KZ-1) in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (IX. poglavje KZ-1).
Obravnava zadeve, kjer so storilci kaznivih dejanj mladoletniki. Prav tako rešuje
zadeve organiziranega kriminala v zvezi s prepovedanim prehajanjem meje ali
ozemlja države (308. člen KZ-1), prostitucijo (175. člen KZ-1) in trgovino z ljudmi
(113. člen KZ-1). Zadolžen je za organizacijo dela in reševanje zadev z uporabo
alternativnih postopkov ter sodelovanje s Centrom za socialno delo. Problematiko
nasilja v družinah obravnava tudi v okviru KTR zadev.
6. Mag. Uroš Tomažič, okrožni državni tožilec, delno (50%) rešuje zadeve iz področja
premoženjske in gospodarske kriminalitete (predvsem kazniva dejanja zoper
delovno razmerje in socialno varnost iz XII. poglavja KZ-1, pa tudi kazniva dejanja iz
XXV, XXII. in XXVI. poglavja KZ-1), delno (50%) pa zadeve iz splošno kazenskega
področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. poglavja). Specializira se
za obravnavo kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje (XX. Poglavje KZ-1) ter
kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine ( XXXII. Poglavje KZ-1).
Aktivno sodeluje v delovni skupini pri VDT RS za kazniva dejanja zoper okolje. To
področje pokriva tudi v okviru reševanja KTR zadev.
7. Andreja Zupanič, okrajna državna tožilka, v pretežnem delu (80%) rešuje zadeve s
področja premoženjske in gospodarske kriminalitete (kazniva dejanja iz XII., XXV.,
XXII. in XXVI. poglavja KZ-1), delno (10%) pa zadeve iz splošno kazenskega področja
(kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV. ter XXVIII.-XXXII. poglavja KZ-1). Tožilka se
specializira za področje kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost
iz XII. poglavja KZ-1, za kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa ( 323. in
324. člen KZ-1) ter za mednarodno sodelovanje s pravosodnimi organi drugih držav
članic ter mednarodnimi organizacijami. V okviru KTR zadev rešuje problematiko
dogodkov in nesreč v prometu.
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Okrajna državna tožilka ima generalno pooblastilo vodje tožilstva za izdelavo,
sestavo, vlaganje tožilskih aktov in umikov le-teh, za zastopanje vseh vrst zadev,
procesnih dejanj in nastopanje pred Okrožnim sodiščem na Ptuju.

8. Ivana Klajnšek, okrajna državna tožilka, delno (60%) rešuje zadeve iz splošno
kazenskega področja (kazniva dejanja iz XV.-XXI., XXV ter XXVIII.-XXXII. poglavja) ter
delno (40 %) zadeve iz področja premoženjske in gospodarske kriminalitete,
predvsem kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost iz XII.
poglavja KZ-1, za reševanje katerih se specializira ter jih obravnava tudi v okviru
KTR zadev.
Okrajna državna tožilka ima generalno pooblastilo vodje tožilstva za izdelavo,
sestavo, vlaganje tožilskih aktov in umikov le-teh, za zastopanje vseh vrst zadev,
procesnih dejanj in nastopanje pred Okrožnim sodiščem na Ptuju.

Državni tožilci delajo na dokončanju že začetih zadev, ne glede na navedeno v tem letnem
razporedu. Vodja tožilstva lahko dodeli posameznemu tožilcu v reševanje tudi zadeve, ki niso
iz področja njegove pristojnosti, če je to potrebno zaradi enakomerne obremenitve
posameznih državnih tožilcev, zaradi izločitvenih razlogov posameznega tožilca ali opravljanja
dežurne službe.
Udeležbo tožilcev na glavnih obravnavah, narokih in drugih dejanjih v skladu z določili 69. člena
DTR razporeja vodja ODT, v njeni odsotnosti pa njena namestnica ali drug pooblaščen tožilec.
Pri dodelitvi obravnav se upošteva načelo zastopanja nosilca zadeve v lastnih zadevah v težjih
ali zahtevnejših zadevah.

IV. Razpored in organizacija dela višjih pravosodnih svetovalcev ter pripravnikov
Višji pravosodni svetovalci rešujejo spise in izvajajo odložene kazenske pregone pod
mentorstvom nosilcev spisov. Spise v reševanje jim dodeli vodja ODT neposredno ali na
predlog posameznega tožilca. Vodja vodi seznam zadev, ki so dodeljeni posameznim višji
pravosodni svetovalci zaradi zagotavljanja enakomerne obremenjenosti.
Višji pravosodni svetovalci naloge opravljajo pod mentorstvom naslednjih državnih tožilk in
tožilcev:
-

višji pravosodni svetovalec Mitja Trstenjak pod mentorstvom okrožne državne tožilke
Teje Belšak Kukovec (70%), okrožnega državnega tožilca mag. Uroša Tomažiča (20%)
ter ostalih državnih tožilcev (10%);
višja pravosodna svetovalka Barbara Lončarič pod mentorstvom okrožne državne
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-

-

tožilke Klementine Prejac (80%), okrajne državne tožilke Ivane Klajnšek (10 %) ter
ostalih državnih tožilcev (10%);
višja pravosodna svetovalka Alenka Oberski pod mentorstvom okrožnega državnega
tožilca mag. Gregorja Pograjca (50%), okrajne državne tožilke Andreje Zupanič (30%),
okrožnega državnega tožilca Zdravka Limavška (10%) ter ostalih državnih tožilcev
(10%);
višja pravosodna svetovalka Anita Fevžer pod mentorstvom višje državne tožilke mag.
Janja Bernard Korpar (90%) ter ostalih državnih tožilcev (10%);

Višji pravosodni svetovalci rešujejo pobude za opravo posameznih preiskovalnih dejanja,
podajajo mnenja za neprave obnove postopka o združitvi kazni ali alternativnih oblikah
prestajanja zaporne kazni, sprejemajo stranke in sestavljajo zapisnike o sprejemu ustnih
kazenskih ovadb. Udeležujejo se nujnih preiskovalnih dejanj, sej senatov ter drugih procesnih
opravil, ki se izvajajo izven glavne obravnave, po odredbi vodje ali mentorja.
Višji pravosodni svetovalci po v naprej določenem tedenskem razporedu nudijo strokovno
pomoč dežurnim državnim tožilcem v delovnem času tožilstva s tem, da:
- rešujejo pobude za opravo posameznih preiskovalnih dejanj,
- sprejemajo stranke in sestavljajo zapisnike o sprejemu ustnih kazenskih ovadb,
- pripravijo osnutke aktov ter obrazložitev tožilskih odločitev in predlogov.
Prav tako po razporedu sprejemajo obvestila o obravnavi bagatelne kriminalitete, pripravijo
odgovore za policijo ter po hitrem postopku rešujejo bagatelne zadeve ter lažja kazniva
dejanja.
Državnotožilski pripravniki in državnotožilske pripravnice (v nadaljnjem besedilu: DTP)
opravljajo pripravništvo v skladu z določbami Pravilnika o državnotožilskem pripravništvu (UL,
št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014).

V. Izvajanje politike pregona
Za spremljanje izvajanja politike pregona zadev, ki jih tožilstvo obravnava kot prednostne, kot
skrbnike po posameznih sklopih določam:
1. Za področje gospodarske kriminalitete (226., 227., 229., 230., 249., 250., 240., 231.,
238, 239 in 245. člen KZ-1) višjo državno tožilko Tejo Kukovec Belšak;
2. Za področje korupcijske kriminalitete (241. 242. 261. 262., 263. in 264. člen KZ-1)
višjo državno tožilko mag. Janjo Bernard Korpar;
3. Za področje organizirane kriminalitete (186/3., 250/4., 307/2. 113/5., 175/3.,
176/4., 205/3., 206/3., 211/4 in 213/4. člen KZ-1) okrožnega državnega tožilca mag.
Gregorja Pograjca;
4. Za področje hudih nasilnih kaznivih dejanj (115., 116., 117., 123. in 124. člen KZ-1)
okrožnega državnega tožilca mag. Uroša Tomažiča;
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5. Za področje terorizma (108., 108.a, 109., 110., 111. člen KZ-1) višjega državnega
tožilca Zdravka Limavška;
6. Za področje kaznivih dejanj, katerih žrtve so ranljive osebe (112., 113., 174., 170.,
171. 172., 174/1., 173., 173.a, 174/2., 176., 190., 191., 192. člen KZ-1 ter kazniva
dejanja, kjer je žrtev mladoletna oseba) okrožnega državnega tožilca mag. Gregorja
Pograjca;
7. za področje kaznivih dejanj na škodo delavcev (196., 202., 199., 197. in 201. člen
KZ-1) okrajno državno tožilko Ivano Klanjšek;
8. za področje kaznivih dejanj, katerih storilci so nosilci javnih funkcij (257., 257.a,
258. člen KZ-1 ter ostala kazniva dejanja, katerih storilec je uradna oseba) okrajno
državno tožilko Andrejo Zupanič;
9. za področje kibernetske kriminalitete (221. in 237. člen KZ-1) višjo državno tožilko
mag. Janja Bernard Korpar;
10. za področje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti (297. člen KZ-1)
okrožno državno tožilko Klementino Prejac;
Za razvoj področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem v postopkih v zvezi z
odvzemi premoženjske koristi ter ZOPNI kot skrbnico finančnih preiskav določam višjo državno
tožilko Tejo Kukovec Belšak, kot namestnico skrbnice finančnih preiskav pa višjo državno
tožilko mag. Janjo Bernard Korpar, ki bo skrbnici pomagala pri opravljanju njenih nalog ( 2.
člen Splošnega navodila o finančnih preiskavah št. Tu-4-1/1/2016 z dne 22.9.2016)

VI. Odločanje o prikritih preiskovalnih ukrepih in nujnih preiskovalnih dejanjih
Vsi višji in okrožni državni tožilci Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju odločajo o ukrepih od
129.a do 159. ter 214. člena ZKP ter 45. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije
(ZNPPol), ko jim je zadeva dodeljena. Odločitve glede navedenih ukrepov mora državni tožilec
sprejeti brez odlašanja, upoštevajoč roke, ki so v ZKP predvideni za sodišče.

VII. Udeležba v delovnih skupinah in dodatne naloge
Za članico delovne skupine, pristojne za obravnavo problematike kaznivega dejanja javnega
spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti (297. člen KZ-1), ustanovljene pri VDT RS določim
okrožno državno tožilko Klementino Prejac.
Za članico Specializirane skupine za delovna razmerja, ustanovljene pri VDT RS, določim
okrajno državno tožilko Andrejo Zupanič.
Za članico Finančne sekcije pri VDT RS določam višjo državno tožilko Tejo Kukovec Belšak.
Za člana delovne skupine pri VDT RS v zvezi s kaznivimi dejanji zoper okolje določam okrožnega
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državnega tožilca mag, Uroša Tomažiča.
Za člana delovne skupine pri VDT RS, ki obravnava kazniva dejanja iz 305., 308 in 357. člena
KZ-1, določam okrožnega državnega tožilca mag. Uroša Tomažiča.
Za notranji nadzor nad izvajanjem določb Zakona o tajnih podatkih in predpisov izdanih na
njihovi podlagi, za druge strokovne naloge, povezane z obravnavo in varstvom tajnih
podatkov, za notranji nadzor nad izvajanje, varstva osebnih podatkov ter za pomoč vodji pri
opravljanju nalog iz poslovanja državnega tožilstva določam višjo pravosodno svetovalko Anito
Fevžer.
Za izvajanje nalog iz področja varstva integritete, posodobitev načrta tveganja ter priprave
letnega poročila določam namestnico vodje, višjo državno tožilko Tejo Kukovec Belšak ter višjo
pravosodno svetovalko Barbaro Lončarič.
Za pripravo in izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu določam okrajno
državno tožilko Andrejo Zupanič.
Naloge iz drugega odstavka 169. člena ZDT-1 opravlja vodja, za spise, kjer je nosilka vodja pa
namestnica vodje. Za izvedbo posveta so pooblaščeni višji državni tožilec Zdravko Limavšek,
okrožna državna tožilka Klementina Prejac ter okrožni državni tožilec mag. Gregor Pograjc.
Namestnica vodje Teja Kukovec Belšak po pooblastilu opravlja naloge iz področja poslovanja
državnega tožilstva, med drugim delo s pripravniki, podaja poročil in mnenj k spremembam
predpisov, izvajanja nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva itd.

VIII.

Izhodišča in okvirni načrt odrejanja razporeda dežurne službe

Dežurno službo na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju opravljajo naslednji državni tožilci,
in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka,
Teja Belšak Kukovec, okrožna državna tožilka
Klementina PREJAC, okrožna državna tožilka
mag. Gregor POGRAJC, okrožni državni tožilec
mag. Uroš Tomažič, okrožni državni tožilec
Andreja Zupanič, okrajna državna tožilka.
Ivana Klajnšek, okrajna državna tožilka

Glede na to, da je dežurstvo in pripravljenost sestavni del izvajanja tožilske funkcije, dežurajo
vsi zgoraj navedeni državni tožilci.
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Seznam dežurnih državnih tožilcev ter razpored dežurstva in pripravljenosti izda z odredbo
vodja tožilstva za vsak mesec (prvi odstavek 76. člena DTR). Razpored se pripravi po v naprej
določenem zaporedju, pri čemer je posamezni državni tožilec v pripravljenosti od ponedeljka
do petka oziroma od petka do ponedeljka.
V razpored dežurstva se ne razporedijo tisti državni tožilci, ki so sedem dni pred začetkom
sestave razporeda, ki se izdeluje za vsak mesec, dalj časa odsotni zaradi bolniškega staleža,
porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka ter državni tožilci, ki negujejo
otroka starega do treh let in niso podali predhodnega pisnega soglasja za opravljanje dežurne
službe, ter državni tožilci, ki na podlagi odločbe opravljajo delo v krajšem delovnem času.
Ne glede na razpored dežurstva in pripravljenosti lahko vodja tožilstva, če to terjajo posebne
okoliščine, določi dodatno dežurstvo in pripravljenost državnih tožilcev ter državnotožilskega
osebja na podlagi določil DTR.

IX. Čas izrabe letnih dopustov
Državni tožilci in državnotožilsko osebje morajo pretežni del letnega dopusta izkoristiti v času
sodnih počitnic (prvi odstavek 22. člena DTR), ostali del letnega dopusta pa v tekočem
koledarskem letu do 31. 12. 2019. V skladu z navodili revizorke je mogoče del letnega dopusta
izkoristiti v naslednjem letu do 30.6.2020, vendar ne več kot polovico od celotnega letnega
dopusta.
Državni tožilec, ki je v tekočem koledarskem letu zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni,
poškodbe, porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka, ni mogel izrabiti
letnega dopusta ali je dopust prekinil iz teh razlogov, lahko celotni letni dopust izrabi
najkasneje do 30. junija naslednjega leta.
Vsi zaposleni so do 1. aprila tekočega leta dolžni sporočiti v pisarno vodje urada predviden čas
izrabe letnega dopusta.
Letne dopuste izkoristijo državni tožilci po razporedu za vsakega državnega tožilca, ki ga
sprejme vodja tožilstva do 15. 4. 2019.
O izrabi dopusta izven razporeda mora biti vodja obveščen 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 postopku ali dežurstvu.
Vsakemu od zaposlenih lahko vodja prekine koriščenje letnega dopusta, če je to potrebno za
zagotovitev izvedbe državnotožilskega dela.
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Vodja tožilstva izda odločbo o dolžini letnega dopusta posameznemu državnemu tožilcu v
skladu s pogoji in merili, ki ga je izdal minister za pravosodje na podlagi petega odstavka 57.
člena ZDT-1 s sprejemom Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih
tožilcev (UL RS, št. 4/2012).

X. Bolniški stalež
Zaposleni morajo odsotnost zaradi bolezni sporočiti vodji ali vodji urada do 8.30 ure zjutraj
prvega dne bolniške odsotnosti.
Bolniški list so zaposleni dolžni dostaviti vodji urada v roku petih dni po zaključku bolniškega
staleža oz. do petega dne v mesecu za pretekli mesec, kadar bolniški stalež do zadnjega dne
v mesecu ni zaključen.

XI. Vodenje tožilstva in nadomeščanje vodje tožilstva
Funkcijo vodje Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju opravlja višja državna tožilka mag. Janja
Bernard Korpar, funkcijo namestnice vodje pa višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak.
V času odsotnosti vodje tožilstva in njene namestnice se določijo državni tožilci, ki ju
nadomeščajo v nujnih in neodložljivih zadevah, in sicer po naslednjem vrstnem redu:
1.
2.
3.

Zdravko Limavšek, višji državni tožilec
Klementina PREJAC, okrožna državna tožilka
Mag. Gregor Pograjc, okrožni državni tožilec

XII. Mednarodno sodelovanje
Na podlagi 94. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU
(ZSKZDČEU-1, UL RS, št. 48/2013, 37/2015) določa, da za potrebe poenostavitve neposrednih
stikov in sodelovanja med pravosodnimi organi držav članic v RS delujejo kontaktne točke
Evropske pravosodne mreže. Za področje vsakega višjega sodišča se imenuje najmanj ena
kontaktna točka izmed sodnikov in tožilcev, poleg tega pa se kontaktni točki imenujeta še na
Specializiranem državnem tožilstvu RS ter na Ministrstvu pristojnem za pravosodje (drugi
odstavek 94. člena).
Na podlagi drugega odstavka 95. člena je vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru za
kontaktno točko na področju Višjega sodišča v Mariboru, izmed državnih tožilcev določil:
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okrožni državni tožilec Tilen IVIČ
elektronska pošta: tilen.ivic@dt-rs.si
telefon: +386-2-234-87-64
fax: + 38622348722
mobilni telefon: +38651384298
Na podlagi 3. točke 96. člena, kontaktne točke Evropske pravosodne mreže, obveščajo
nacionalnega predstavnika EUROJUST-a (g. Boštjana ŠKRLECA) o vseh primerih za katere
menijo, da bi jih bilo primerneje obravnavati v okviru EUROJUST-a.

XIII.

Veljavnost in začetek izvajanja letnega razporeda dela

Kolegih državnega tožilstva je v skladu z določili 2. odstavka 132. člena ZDT-1 dal predhodno
mnenje o predlogu letnega razporeda dela na kolegiju dne 30. 11. 2020.
Letni razpored dela se objavi na oglasni deski 1. 12. 2020 ter na internetni strani VDT RS.
Letni razpored dela za leto 2021 se prične uporabljati 1. 1. 2021.

XIV.

Pravni pouk

V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDT-1 lahko zoper razporeditev na določeno pravno
področje dela razporejen državni tožilec v treh dneh po objavi letnega razporeda dela na
oglasno desko napove pritožbo vodji državnega tožilstva, ki mora v treh dneh obrazložiti svojo
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.

mag. Janja Bernard Korpar
višja državna tožilka
vodja tožilstva
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