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Številka: VDT-Tu-1/1/2022/9         

Datum:   31. 1. 2023

Na podlagi 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur.l. RS, št.  58/11 in naslednji) ter 66. in 
67. člena Državnotožilskega reda (Ur.l. RS, št. 7/12 in naslednji) generalni državni tožilec RS 
izdajam

Spremembe in dopolnitve letnega razporeda dela
Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023

1. V letnem razporedu Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023 (v 
nadaljevanju LRD VDT za 2023) se

- v 4. točki spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»V ta oddelek so s polno obremenitvijo razporejeni vrhovni državni tožilci dr. Jože Kozina, 
mag. Harij Furlan, Barbara Jenkole Žigante, Tamara Gregorčič, Mateja Jadrič Zajec in Katjuša 
Čeferin. Na oddelek so z delno obremenitvijo razporejeni vrhovna državna tožilka Nikolaja 
Hožič (40 odstotna obremenitev), vrhovna državna tožilka Irena Kuzma (10 odstotna 
obremenitev), vrhovni državni tožilec Boris Ostruh (10 odstotna obremenitev), dodeljeni 
okrajni državni tožilec Goran Vejnović (50 odstotna obremenitev) in dodeljena okrožna 
državna tožilka Janja Aleksandra Koren (20 odstotna obremenitev). Generalni državni tožilec 
RS Drago Šketa je za reševanje zadev na oddelku razporejen kot vrhovni državni tožilec v 
skladu s potrebami in po lastni odločitvi.«

- V 5. točki se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»V ta oddelek sta s polno obremenitvijo razporejena vrhovna državna tožilka svetnica Barbara 
Knol Drobnič ter vrhovni državni tožilec dr. Peter Rudolf.«

- V 5. točki se spremeni 3. odstavek tako, da se glasi:
»Vrhovni državni tožilec dr. Peter Rudolf vlaga predloge za dopuščeno revizijo in revizije v 
zadevah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), spremlja uporabo 
ZOPNI v praksi ter se po potrebi vključuje v delovanje Finančne sekcije v okviru Oddelka za 
kazenske zadeve Vrhovnega državnega tožilstva RS.«

- V 7. točki se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V ta oddelek je s 60 odstotno obremenitvijo razporejena vrhovna državna tožilka Nikolaja 
Hožič, ki spremlja razloge za dolgotrajnost postopkov, starejše in prednostne zadeve in 
statistične podatke glede pravočasnosti reševanja zadev, vključno s sprejetimi ukrepi za 
pospešitev reševanja zadev. Z delno obremenitvijo, predvidoma 10 odstotkov, so v oddelek 
razporejeni še generalni državni tožilec RS, vodje drugih oddelkov in vodja SIC. Po potrebi in v 
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dogovoru z vodji oddelkov in SIC lahko naloge s področja dela tega oddelka opravljajo tudi 
drugi državni tožilci.«

2. Spremembe 5. točke LRD VDT za leto 2023 se začnejo uporabljati 1. 2. 2023, spremembe 4. in 7. 
točke LRD VDT za leto 2023 pa 22. 2. 2023. Spremembe LRD VDT veljajo od 1. 2. 2023.

3. Zoper razporeditev na določeno pravno področje dela lahko razporejeni državni tožilec v treh dneh 
po objavi letnega razporeda na oglasni deski državnega tožilstva napove pritožbo generalnemu 
državnemu tožilcu, ki v nadaljnjih treh dneh obrazloži svojo odločitev. Državni tožilec lahko v osmih 
dneh od prejema obrazložitve vloži pritožbo, ki ne zadrži izvršitve. 

             
Drago Šketa

                generalni državni tožilec RS

Poslati:

 vsem državnim tožilcem na VDT RS po elektronski pošti 
 Nikolaji Hožič na e-naslov: nikolaja.hozic@dt-rs.si
 dr. Petru Rudolfu na e-naslov: peter.rudolf@dt-rs.si

Objaviti na:

 intranetu VDT RS
 spletni strani VDT RS
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