
1 / 6

Številka: KR-Tu-1/2/2021
Datum: 17.11.2021

Na podlagi 1. odstavka 110. člena in 1. odstavka 142. člena  Zakona o državnem tožilstvu (Ur. 
1. RS št. 58/2011 s spremembami), 66. in 67. členom Državnotožilskega reda (Uradni list RS št. 
7/12 s spremembami) ter 5. točke Odredbe o notranji organizaciji Okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju po predhodnem mnenju kolegija Okrožnega državnega tožilstva v Kranju 
izdajam 

LETNI RAZPORED DELA ZA LETO 2022 

1. Z letnim razporedom dela je določena razporeditev državnih tožilk in državnih tožilcev ( v 
nadaljnjem besedilu državni tožilec) ter višjih pravosodnih svetovalk in svetovalcev ( v 
nadaljnjem besedilu višji pravosodni svetovalec) v oddelka in na pravna področja dela, 
določitev vodij oddelkov, razpored dežurstev, nadomeščanj, dopustov in druge 
razporeditve.

2. Letni razpored dela lahko vodja državnega tožilstva spremeni, če tako narekujejo občutne 
spremembe pri pripadu zadev ali če se zmanjša ali poveča število državnih tožilcev 
zaposlenih na državnem tožilstvu. Spremenjen letni razpored dela začne veljati peti dan 
po objavi.

Na podlagi 1. odstavka 191. člena Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 46. členom 
Državnotožilskega reda zaradi specializacije, boljše učinkovitosti in ustaljenega delovanja 
na posameznih ožjih področjih bo delo državnega tožilstva organizirano v okviru dveh 
oddelkov:
- splošno kazenski oddelek in
- gospodarski kazenski oddelek.
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3. Splošno kazenski oddelek: 

vodja oddelka:
Nadja Gasser, okrožna državna tožilka svetnica 
namestnica vodje oddelka:
Vesna Primožič, okrožna državna tožilka

Marija Marinka Jeraj, višja državna tožilka, 
Polona Košnjek, okrožna državna tožilka svetnica, 
Lea Martinjak, okrajna državna tožilka,

4. Gospodarsko kazenski oddelek: 

vodja oddelka:
Helga Dobrin, višja državna tožilka

namestnik vodje oddelka:
Tilen Demšar, okrožni državni tožilec

Sabina Perko, okrajna državna tožilka

5. Državni tožilci, razporejeni v oddelka rešujejo pretežno zadeve oddelčnega pravnega 
področja. Zaradi specializacije in boljše učinkovitosti delovanja Okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju se dodeljujejo državnim tožilcem zadeve po pravnih področjih.

Po pravnih področjih se spisi dodelijo:

- Helgi Dobrin, višji državni tožilki - kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. 
členu KZ-1

- Nadji Gasser, okrožni državni tožilki svetnici - kazniva dejanja s področja avtorskega prava 
po 147.–149. členu KZ-1, kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili 
po 186. členu KZ-1-1 in kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 187. členu KZ1,

- Poloni Košnjek, okrožni državni tožilki svetnici - kazniva dejanja ogrožanja varnosti pri delu 
po 201. členu KZ-1-1, kazniva dejanja zoper okolje in prostor po 332.-340. členu KZ-1, 
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kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 186. členu KZ-1, kazniva 
dejanja omogočanja uživanja mamil po 187. členu KZ-1, zadeve s področja mladoletniške 
kriminalitete in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost

- Vesni Primožič, okrožni državni tožilki - kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po 186. členu KZ-1, kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 187. 
členu KZ-1, zadeve s področja mladoletniške kriminalitete in kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost

- Tilnu Demšarju, okrožnemu državnemu tožilcu - kazniva dejanja neupravičene proizvodnje 
in prometa z mamili po 186. členu KZ-1, kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 
187. členu KZ-1, kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196. členu KZ-1

- Lei Martinjak, okrajni državni tožilki - kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in 
prometa z mamili po 186. členu KZ-1, kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 187. 
členu KZ-1, zadeve s področja mladoletniške kriminalitete in kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu KZ-1, 
kibernetski kriminal v ožjem smislu po členih 221. in 237 KZ-1

- Sabini Perko, okrajni državni tožilki - kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa 
z mamili po 186. členu KZ-1, kazniva dejanja omogočanja uživanja mamil po 187. členu KZ-
1, kazniva dejanja zoper obrambno moč države, kazniva dejanja kršitve temeljnih pravic 
delavcev po 196. členu KZ-1

Državni tožilci iz gospodarsko kazenskega oddelka bodo reševali kazenske zadeve zaradi 
kaznivih dejanj zoper gospodarstvo (razen kaznivih dejanj poslovne goljufije po 228. členu 
KZ-1, neupravičene uporabe tuje oznake ali modela po 233. členu KZ-1, neupravičene 
uporabe tujega izuma ali topografije po 234. členu KZ-1, izdaje in neupravičene pridobitve 
poslovne skrivnosti po 236. členu KZ-1, zlorabe informacijskega sistema po 237. členu KZ-
1, ponarejanje denarja po 243. členu KZ-1, zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva po 
246. člena KZ-1, uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva po 247. členu 
KZ-1), kazenske zadeve zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva (razen 
kaznivih dejanj nevestno delo v službi po 258. členu KZ-1, ponareditve ali uničenja uradne 
listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva po 259. členu KZ-1, izdaje tajnih podatkov po 
260. členu KZ-1, kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih 
pravic po 266. členu KZ-1, izsiljevanja izjave po 267. členu KZ-1 in protipravne prilastitve 
stvari ob preiskavi ali izvršbi po 268. členu KZ-1), kazniva dejanja temeljnih pravic delavcev 
po 196. členu KZ-1 in kazniva dejanja goljufije po tretjem in četrtem odstavku 211. člena 
KZ-1.
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Vodja Okrožnega državnega tožilstva lahko, ne glede  na razporeditev v oddelke, dodeli 
posameznemu tožilcu v reševanje tudi zadeve iz pristojnosti drugega oddelka, če je to 
potrebno zaradi enakomerne obremenitve posameznih državnih tožilce ali zaradi 
izločitvenih razlogov posameznih državnih tožilcev.

Vodjo državnega tožilstva v njeni odsotnosti nadomešča vodja gospodarsko kazenskega 
oddelka Helga Dobrin, višja državna tožilka in vodja splošno kazenskega oddelka Nadja 
Gasser, okrožna državna tožilka svetnica, po tem vrstnem redu.

6. Za razvoj področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem v postopkih po 
ZOPNI skrbi Polona Košnjek, okrožna državna tožilka svetnica (skrbnik finančnih preiskav), 
za namestnika skrbnika finančnih preiskav pa določam Sabino Perko, okrajno državno 
tožilko. Višji pravosodni svetovalci skrbniku finančnih preiskav pomagajo pri opravljanju 
njegovih nalog.

7. Skrbniki, zadolženi za spremljanje izvajanja Politike pregona po posameznih področjih so:
 gospodarska kriminaliteta – Helga Dobrin, višja državna tožilka
 korupcijska kriminaliteta, k.d. na škodo delavcev – Tilen Demšar, okrožni državni tožilec
 organizirana kriminaliteta – Nadja Gasser, okrožna državna tožilka svetnica
 huda nasilna kazniva dejanja -  Vesna Primožič, okrožna državna tožilka
 terorizem – Sabina Perko, okrajna državna tožilka
 k.d. pri katerih so žrtve ranljive osebe – Polona Košnjek, okrožna državna tožilka 

svetnica
 k.d. katerih storilci so nosilci javnih funkcij – Sabina Perko, okrajna državna tožilka
 kibernetski kriminal – Lea Martinjak, okrajna državna tožilka
 spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti – Lea Martinjak, okrajna državna tožilka
 zadeve primerne za uporabo začasnega zavarovanja – Helga Dobrin, višja državna 

tožilka
 starejše nerešene zadeve - Marija Marinka Jeraj, višja državna tožilka

8. Dežurno službo opravljajo:
- Marija Marinka Jeraj, višja državna tožilka,
- Nadja Gasser, okrožna državna tožilka svetnica,
- Vesna Primožič, okrožna državna tožilka,
- Helga Dobrin, višja državna tožilka,
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- Lea Martinjak, okrajna državna tožilka,
- Sabina Perko, okrajna državna tožilka, 
- Tilen Demšar, okrožni državni tožilec.

Seznam dežurnih državnih tožilcev in razpored dežurstva izda z odredbo vodja okrožnega 
državnega tožilstva, razpored mora biti narejen za tri mesece vnaprej, najmanj 7 dni pred 
pričetkom dežurstva.

Razpored dežurstva se sestavi praviloma po vrsti, kot so dežurni državni tožilci navedeni v 
seznamu dežurnih tožilcev. V razporedu, ki se sestavi za krajše obdobje, pa se upošteva 
dosedanje opravljanje dežurne službe med prazniki.

Zaradi zagotavljanja enakomerne obremenjenosti državnih tožilcev se sorazmerni del 
zadev, v katerih so bila med dežurno službo opravljena preiskovalna opravila ali 
usmerjanje, lahko dodeli tudi državnim tožilcem, ki ne opravljajo dežurne službe.

9. Vodja okrožnega državnega tožilstva odloča o ukrepih iz 149. a čl., 150. čl., 151. čl., 155. 
čl., 155. a členu in 159. členu ZKP, v njeni odsotnosti pa vodja gospodarsko kazenskega 
oddelka višja državna tožilka Helga Dobrin in vodja splošno kazenskega oddelka okrožna 
državna tožilka svetnica Nadja Gasser po tem vrstnem redu.
Kadar državni tožilec usmerja policijo v predkazenskem postopku že pred odreditvijo 
posebnih preiskovalnih ukrepov, ta tožilec odloča tudi o ukrepih.

10. Državni tožilci državnega tožilstva so dolžni do 15. aprila tekočega leta sporočiti vodji urada 
predviden termin izrabe letnega dopusta. 

Celoten dopust so dolžni praviloma izrabiti v okviru koledarskega leta, v katerem so tudi 
pridobili pravico do dopusta. 

Prenos dopusta v naslednje leto je dopusten v primerih, ko zaradi obremenitve z delom ne 
bi uspeli v tekočem letu izrabiti celotnega dopusta. 

Večina dopusta, to je več kot polovica, mora biti praviloma izkoriščen v času sodnih 
počitnic, od 15. julija do 15. avgusta v tekočem letu.

Ostali del dopusta bo izrabljen v soglasju z vodjo državnega tožilstva, tako da ne bo ovirano 
tekoče delo.
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O predvideni izrabi dopusta izven časa sodnih počitnic 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 dežurstvo.

Vodja lahko državnemu tožilcu prekine koriščenje letnega dopusta, če je to potrebno, da 
opravi državnotožilsko delo.

11. Višji pravosodni svetovalci rešujejo spise pod mentorstvom nosilcev spisov, opravljajo 
drugo strokovno delo, ki je potrebno za izvajanje tožilske službe, sprejemajo vloge strank, 
tedensko vodijo postopke odloženega pregona in opravljajo druga dela po naročilu vodje. 

Spise v reševanje jim dodeljuje vodja ODT in vodji oddelkov, ostali državni tožilci pa samo 
preko vodje ODT.

Marija Marinka Jeraj
višja državna tožilka

vodja

Pravni pouk:
V skladu s 3. odstavkom 142. člena ZDT–1 lahko zoper razporeditev na določeno pravno 
področje dela razporejen državni tožilec, v treh dneh po objavi letnega razporeda na oglasni 
deski državnega tožilstva napove pritožbo vodji državnega tožilstva. Vodja državnega tožilstva 
mora v nadaljnjih treh dneh obrazložiti svojo odločitev. 

V vednost:

- državnim tožilcem po e-pošti
- višjim pravosodnim svetovalcem po e-pošti
- VDT RS po e-pošti
- Tu
- oglasna deska
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