Številka: SDT-Tu 1/1/2022
Datum: 20. 9. 2022
Na podlagi prvega odstavka 110. člena in 143. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) v zvezi s 66. členom Državnotožilskega reda
(Uradni list RS, št. 7/12, 29/12, 45/16, 64/19, 191/20 in 125/21) za Specializirano državno
tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju SDT RS)
spremenim
LETNI RAZPORED DELA
ZA LETO 2022

I.
Točka 3. letnega razporeda dela za leto 2022, z dne 8. 12. 2021, s spremembami z dne 25. 3.
2022, z dne 5. 5. 2022 in z dne 22. 7. 2022 se spremeni tako, da se v čistopisu glasi (spremembe
so v temnem tisku):
Na podlagi 46. člena Državnotožilskega reda, v zvezi z 1. odstavkom 191. člena Zakona o
državnem tožilstvu, glede na večji obseg istovrstnih zadev oblikujem pet oddelkov kot notranje
organizacijske enote, namenjene specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega
tožilstva na posameznem ožjem področju. Oddelki so:
- Oddelek za splošno kazenske zadeve,
- Oddelek za gospodarsko kazenske zadeve,
- Oddelek za gospodarsko korupcijske zadeve,
- Civilno finančni oddelek in
- Pritožbeni oddelek.
Na podlagi 1. odstavka 66. člena Državnotožilskega reda določam za:
- vodjo Oddelka za splošno kazenske zadeve okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa,
- vodjo Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višjo državno tožilko Bojano
Podgorelec,
- vodjo Oddelka za gospodarsko korupcijske zadeve višjega državnega tožilca Boštjana
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-

Jegliča,
vodjo Civilno finančnega oddelka višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek in
vodjo Pritožbenega oddelka višjega državnega tožilca Luka Moljka.

Vodje oddelkov svojo funkcijo opravljajo na sedežu SDT RS.
Na podlagi 1. odstavka 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) določam za:
- namestnika vodje Oddelka za splošno kazenske zadeve okrajnega državnega tožilca
Aljaža Britviča,
- namestnico vodje Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višjo državno tožilko
Blanko Žgajnar,
- namestnico vodje Oddelka za gospodarsko korupcijske zadeve okrožno državno tožilko
- svétnico Matejo Gončin in
- namestnika vodje Civilno finančnega oddelka višjega državnega tožilca mag. Boštjana
Valenčiča.
II.
Točka 6. letnega razporeda dela za leto 2022, z dne 8. 12. 2021, s spremembami z dne 25. 3.
2022, z dne 5. 5. 2022 in z dne 22. 7. 2022 se spremeni tako, da se v čistopisu glasi (spremembe
so v temnem tisku in izpuščene):
V SDT RS delajo:
- višja državna tožilka - svétnica Darja Šlibar,
- višji državni tožilec Luka Moljk,
- višji državni tožilec Boštjan Jeglič,
- višja državna tožilka Bojana Podgorelec,
- višja državna tožilka mag. Barbara Lipovšek,
- višja državna tožilka Blanka Žgajnar,
- višji državni tožilec mag. Boštjan Valenčič,
- okrožna državna tožilka - svétnica Renata Vodnjov,
- okrožna državna tožilka - svétnica Mateja Gončin,
- okrožni državni tožilec - svétnik Marko Godec,
- okrožni državni tožilec - svétnik Jože Levašič,
- okrožna državna tožilka - svétnica Mojca Petan Žura,
- okrožna državna tožilka mag. Marjana Grašič,
- okrožni državni tožilec Iztok Krumpak,
- okrožna državna tožilka Nevena Vukčević,
- okrožni državni tožilec Matija Hostnik,
- okrožni državni tožilec Luka Grasselli,
- okrožna državna tožilka Petra Ferdin,
- okrožni državni tožilec Izidor Rojs,
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- okrajni državni tožilec Tomaž Bauman,
- okrajni državni tožilec mag. Ivan Pridigar,
- okrajni državni tožilec Matej Mavrič,
- okrajna državna tožilka Ksenija Hrastnik,
- okrajni državni tožilec Aljaž Britvič in
- okrajna državna tožilka Tamara Karba.
Na SDT RS delno in začasno opravljajo državno tožilsko službo na podlagi odredbe generalnega
državnega tožilca tudi višja državna tožilka mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka
Tamara Gregorčič in višja državna tožilka mag. Maja Veber Šajn.
III.
Točka 7. letnega razporeda dela za leto 2022, z dne 8. 12. 2021, s spremembami z dne 25. 3.
2022, z dne 5. 5. 2022 in z dne 22. 7. 2022 se spremeni tako, da se v čistopisu glasi (spremembe
so v temnem tisku):
Okrožni državni tožilec Matija Hostnik je kontaktna točka Evropske pravosodne mreže (EJN:
European Judicial Network) in kontaktna točka Evropske mreže za področje genocida, vojnih
zločinov in zločinov proti človeštvu.
Za spremljanje izvajanja politike pregona zadev, ki jih kot prednostne obravnavamo na SDT RS,
kot skrbnike po posameznih sklopih določam:
- višjega državnega tožilca Luka Moljka za področje gospodarske kriminalitete,
- okrožnega državnega tožilca Iztoka Krumpaka za področje korupcijske
kriminalitete,
- okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa za področje organizirane
kriminalitete, kamor sodijo tudi kazniva dejanja iz področja terorizma in
področja trgovine z ljudmi.
IV.
Točka 9. letnega razporeda dela za leto 2022, z dne 8. 12. 2021, s spremembami z dne 25. 3.
2022, z dne 5. 5. 2022 in z dne 22. 7. 2022 se spremeni tako, da se v čistopisu glasi (spremembe
so v temnem tisku in izpuščene):
Državni tožilci, razporejeni v oddelke rešujejo zadeve oddelčnega pravnega področja. Zaradi
specializacije in boljše učinkovitosti delovanja SDT RS se državnim tožilcem dodeljujejo zadeve
po pravnih področjih dela, ki so vezana na njihovo dosedanje delo in specializacijo:
 gospodarska kriminaliteta,
 korupcijska kriminaliteta,
 organizirana kriminaliteta (kazniva dejanja terorizma, trgovine z ljudmi, spravljanje v
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suženjsko razmerje, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ponarejanje
denarja) in
pristojnosti v zvezi z ZOPNI.

V Oddelek za splošno kazenske zadeve določam:
- višjo državno tožilko - svétnico Darjo Šlibar,
- višjo državno tožilko Tamaro Gregorčič,
- okrožnega državnega tožilca - svétnika Marka Godca,
- okrožnega državnega tožilca - svétnika Jožeta Levašiča,
- okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa,
- okrajnega državnega tožilca Mateja Mavriča,
- okrajno državno tožilko Ksenijo Hrastnik in
- okrajnega državnega tožilca Aljaža Britviča.
V Oddelek za gospodarsko kazenske zadeve določam:
- višjo državno tožilko Bojano Podgorelec,
- višjo državno tožilko Blanko Žgajnar,
- okrožno državno tožilko - svétnico Renato Vodnjov,
- okrožno državno tožilko - svétnico Mojco Petan Žura,
- okrožnega državnega tožilca Matija Hostnika,
- okrajnega državnega tožilca Tomaža Baumana in
- okrajno državno tožilko Tamaro Karba.
V Oddelek za gospodarsko korupcijske zadeve določam:
- višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča,
- višjega državnega tožilca Luka Moljka,
- okrožno državno tožilko - svétnico Matejo Gončin,
- okrožnega državnega tožilca Iztoka Krumpaka,
- okrožno državno tožilko Petro Ferdin in
- okrajnega državnega tožilca mag. Ivana Pridigarja.
V Civilno finančni oddelek določam:
- višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek,
- višjega državnega tožilca mag. Boštjana Valenčiča,
- okrožno državno tožilko mag. Marjano Grašič,
- okrožno državno tožilko Neveno Vukčević in
- okrožnega državnega tožilca Luka Grassellija.
V Pritožbeni oddelek določam:
- višjega državnega tožilca Luka Moljka,
- višjo državno tožilko - svétnico Darjo Šlibar,
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- višjo državno tožilko Bojano Podgorelec,
- višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča,
- višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek
- višjo državno tožilko Blanko Žgajnar,
- višjega državnega tožilca mag. Boštjana Valenčiča in
- višjo državno tožilko Mojco Gruden.
Če pripad zadev na posameznem oddelku ne bo tolikšen, da bi bili državni tožilci polno
zasedeni, jih bo vodja SDT RS razporedila še na reševanje drugih zadev.
Državni tožilci iz SDT RS delajo na dokončanju že začetih zadev, ne glede na navedeno v tem
letnem razporedu.
V.
Točka 11. letnega razporeda dela za leto 2022, z dne 8. 12. 2021, s spremembami z dne 25. 3.
2022 z dne 5. 5. 2022 in z dne 22. 7. 2022 se spremeni tako, da se v čistopisu glasi (spremembe
so v temnem tisku in izpuščene):
Pravosodni svetnici Jasmina Petrič in Maja Černoša ter višji pravosodni svetovalci Tjaša Ilc
Dejak, Nina Alibašić, Kristina Amon, Lea Štampek, Nika Omahen Ušeničnik, Mateja Štupar,
Mitja Trstenjak, Špela Strašek in Špela Boček delajo na podlagi odredbe vodje SDT RS in
namestnika vodje SDT RS, in sicer izdelujejo osnutke tožilskih odločb, opravljajo drugo
strokovno delo, ki je potrebno za izvajanje tožilske službe, sprejemajo vloge strank in druga
pravna dela po naročilu odredbodajalca. Dokončajo delo na prevzetih zadevah.
Tjaša Ilc Dejak, Nina Alibašić in Špela Boček delajo tudi po odredbi vodje Oddelka za
gospodarsko korupcijske zadeve višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča, Nika Omahen
Ušeničnik in Mateja Štupar po odredbi vodje Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višje
državne tožilke Bojane Podgorelec, Kristina Amon po odredbi vodje Civilno finančnega oddelka
višje državne tožilke mag. Barbare Lipovšek. Mitja Trstenjak pa po odredbi vodje Oddelka za
splošno kazenske zadeve okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa. Lea Štampek in Špela
Strašek opravlja delo tudi za Evropsko javno tožilstvo na nacionalnem nivoju.
VI.
Spremembe letnega razporeda dela začnejo veljati dne 22. 9. 2022.
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VII.
Na podlagi 3. odstavka 66. člena Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12,
45/16 in 64/19) se ČISTOPIS letnega razpored Specializirano državno tožilstvo Republike
Slovenije (v nadaljevanju SDT RS) za leto 2022 glasi

LETNI RAZPORED DELA
ZA LETO 2022
1.
Z letnim razporedom dela je določena razporeditev državnih tožilk in državnih tožilcev (v
nadaljnjem besedilu državni tožilec), pravosodnih svetnikov ter višjih pravosodnih svetovalcev
v oddelke in na pravna področja dela na Specializiranem državnem tožilstvu RS (v nadaljevanju
SDT RS), določitev vodij in namestnikov vodij Oddelka za splošno kazenske zadeve, Oddelka za
gospodarsko kazenske zadeve, Oddelka za gospodarsko korupcijske zadeve, Civilno finančnega
oddelka in Pritožbenega oddelka, izhodišča in okvirni način odrejanja dežurstev in časa izrabe
letnih dopustov ter 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 in
zaposlenih na državnem tožilstvu. Spremenjeni letni razpored dela začne veljati peti dan po
objavi.
3.
Na podlagi 46. člena Državnotožilskega reda, v zvezi z 1. odstavkom 191. člena Zakona o
državnem tožilstvu, glede na večji obseg istovrstnih zadev oblikujem pet oddelkov kot notranje
organizacijske enote, namenjene specializaciji in boljši učinkovitosti delovanja državnega
tožilstva na posameznem ožjem področju. Oddelki so:
- Oddelek za splošno kazenske zadeve,
- Oddelek za gospodarsko kazenske zadeve,
- Oddelek za gospodarsko korupcijske zadeve,
- Civilno finančni oddelek in
- Pritožbeni oddelek.
Na podlagi 1. odstavka 66. člena Državnotožilskega reda določam za:
- vodjo Oddelka za splošno kazenske zadeve okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa,
- vodjo Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višjo državno tožilko Bojano
Podgorelec,
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vodjo Oddelka za gospodarsko korupcijske zadeve višjega državnega tožilca Boštjana
Jegliča,
vodjo Civilno finančnega oddelka višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek in
vodjo Pritožbenega oddelka višjega državnega tožilca Luka Moljka.

Vodje oddelkov svojo funkcijo opravljajo na sedežu SDT RS.
Na podlagi 1. odstavka 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) določam za:
- namestnika vodje Oddelka za splošno kazenske zadeve okrajnega državnega tožilca
Aljaža Britviča,
- namestnico vodje Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višjo državno tožilko
Blanko Žgajnar,
- namestnico vodje Oddelka za gospodarsko korupcijske zadeve okrožno državno tožilko
- svétnico Matejo Gončin in
- namestnika vodje Civilno finančnega oddelka višjega državnega tožilca mag. Boštjana
Valenčiča.
4.
Pri SDT RS deluje Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v
nadaljevanju Posebni oddelek), ki je samostojna notranje organizacijska enota s posebnim
položajem. Posebni oddelek deluje po načelu strokovne in operativne avtonomnosti v skladu
z določbami Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1).
5.
Vodjo SDT RS višjo državno tožilko - svétnico Darjo Šlibar in njenega namestnika višjega
državnega tožilca Luka Moljka v njuni odsotnosti nadomešča višja državna tožilka Bojana
Podgorelec, vodja Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve. Vodjo Posebnega oddelka višjo
državno tožilko Mojco Gruden v njeni odsotnosti nadomešča okrožni državni tožilec - svétnik
Primož Suknaič.
6.
V SDT RS delajo:
- višja državna tožilka - svétnica Darja Šlibar,
- višji državni tožilec Luka Moljk,
- višji državni tožilec Boštjan Jeglič,
- višja državna tožilka Bojana Podgorelec,
- višja državna tožilka mag. Barbara Lipovšek,
- višja državna tožilka Blanka Žgajnar,
- višji državni tožilec mag. Boštjan Valenčič,
- okrožna državna tožilka - svétnica Renata Vodnjov,
- okrožna državna tožilka - svétnica Mateja Gončin,
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- okrožni državni tožilec - svétnik Marko Godec,
- okrožni državni tožilec - svétnik Jože Levašič,
- okrožna državna tožilka - svétnica Mojca Petan Žura,
- okrožna državna tožilka mag. Marjana Grašič,
- okrožni državni tožilec Iztok Krumpak,
- okrožna državna tožilka Nevena Vukčević,
- okrožni državni tožilec Matija Hostnik,
- okrožni državni tožilec Luka Grasselli,
- okrožna državna tožilka Petra Ferdin,
- okrožni državni tožilec Izidor Rojs,
- okrajni državni tožilec Tomaž Bauman,
- okrajni državni tožilec mag. Ivan Pridigar,
- okrajni državni tožilec Matej Mavrič,
- okrajna državna tožilka Ksenija Hrastnik,
- okrajni državni tožilec Aljaž Britvič in
- okrajna državna tožilka Tamara Karba.
Na SDT RS delno in začasno opravljajo državno tožilsko službo na podlagi odredbe generalnega
državnega tožilca tudi višja državna tožilka mag. Janja Bernard Korpar, višja državna tožilka
Tamara Gregorčič in višja državna tožilka mag. Maja Veber Šajn.
7.
Okrožni državni tožilec Matija Hostnik je kontaktna točka Evropske pravosodne mreže (EJN:
European Judicial Network) in kontaktna točka Evropske mreže za področje genocida, vojnih
zločinov in zločinov proti človeštvu.
Za spremljanje izvajanja politike pregona zadev, ki jih kot prednostne obravnavamo na SDT RS,
kot skrbnike po posameznih sklopih določam:
- višjega državnega tožilca Luka Moljka za področje gospodarske kriminalitete,
- okrožnega državnega tožilca Iztoka Krumpaka za področje korupcijske
kriminalitete,
- okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa za področje organizirane
kriminalitete, kamor sodijo tudi kazniva dejanja iz področja terorizma in
področja trgovine z ljudmi.
8.
Za razvoj področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem v postopkih po ZOPNI,
kot skrbnika finančnih preiskav določam mag. Boštjana Valenčiča, okrožnega državnega
tožilca, kot namestnico skrbnika finančnih preiskav določam mag. Marjano Grašič, okrožno
državno tožilko, in višjo pravosodno svetovalko Kristino Amon, ki skrbniku finančnih preiskav
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pomaga pri opravljanju njegovih nalog (2. člen Splošnih navodil o finančni preiskavah št. Tu-41/1/2016, z dne 22.9.2016).
9.
Državni tožilci, razporejeni v oddelke rešujejo zadeve oddelčnega pravnega področja. Zaradi
specializacije in boljše učinkovitosti delovanja SDT RS se državnim tožilcem dodeljujejo zadeve
po pravnih področjih dela, ki so vezana na njihovo dosedanje delo in specializacijo:
 gospodarska kriminaliteta,
 korupcijska kriminaliteta,
 organizirana kriminaliteta (kazniva dejanja terorizma, trgovine z ljudmi, spravljanje v
suženjsko razmerje, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ponarejanje
denarja) in
 pristojnosti v zvezi z ZOPNI.
V Oddelek za splošno kazenske zadeve določam:
- višjo državno tožilko - svétnico Darjo Šlibar,
- višjo državno tožilko Tamaro Gregorčič,
- okrožnega državnega tožilca - svétnika Marka Godca,
- okrožnega državnega tožilca - svétnika Jožeta Levašiča,
- okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa,
- okrajnega državnega tožilca Mateja Mavriča,
- okrajno državno tožilko Ksenijo Hrastnik in
- okrajnega državnega tožilca Aljaža Britviča.
V Oddelek za gospodarsko kazenske zadeve določam:
- višjo državno tožilko Bojano Podgorelec,
- višjo državno tožilko Blanko Žgajnar,
- okrožno državno tožilko - svétnico Renato Vodnjov,
- okrožno državno tožilko - svétnico Mojco Petan Žura,
- okrožnega državnega tožilca Matija Hostnika,
- okrajnega državnega tožilca Tomaža Baumana in
- okrajno državno tožilko Tamaro Karba (od 1. 9. 2022 dalje).
V Oddelek za gospodarsko korupcijske zadeve določam:
- višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča,
- višjega državnega tožilca Luka Moljka,
- okrožno državno tožilko - svétnico Matejo Gončin,
- okrožnega državnega tožilca Iztoka Krumpaka,
- okrožno državno tožilko Petro Ferdin in
- okrajnega državnega tožilca mag. Ivana Pridigarja.
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V Civilno finančni oddelek določam:
- višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek,
- višjega državnega tožilca mag. Boštjana Valenčiča,
- okrožno državno tožilko mag. Marjano Grašič,
- okrožno državno tožilko Neveno Vukčević in
- okrožnega državnega tožilca Luka Grassellija.
V Pritožbeni oddelek določam:
- višjega državnega tožilca Luka Moljka,
- višjo državno tožilko - svétnico Darjo Šlibar,
- višjo državno tožilko Bojano Podgorelec,
- višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča,
- višjo državno tožilko mag. Barbaro Lipovšek
- višjo državno tožilko Blanko Žgajnar,
- višjega državnega tožilca mag. Boštjana Valenčiča in
- višjo državno tožilko Mojco Gruden.
Če pripad zadev na posameznem oddelku ne bo tolikšen, da bi bili državni tožilci polno
zasedeni, jih bo vodja SDT RS razporedila še na reševanje drugih zadev.
Državni tožilci iz SDT RS delajo na dokončanju že začetih zadev, ne glede na navedeno v tem
letnem razporedu.
10.
Na podlagi 3. odstavka 193. člena ZDT-1 opravljajo delo iz pristojnosti SDT RS na sedežu
okrožnega državnega tožilstva, pri katerem so imenovani oziroma je tako dogovorjeno z vodjo
posameznega državnega tožilstva, naslednji dodeljeni državni tožilci:





Iztok Krumpak, Tomaž Bauman, Izidor Rojs in Tamara Karba na Okrožnem državnem
tožilstvu v Mariboru,
mag. Ivan Pridigar na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj Gradcu,
Aljaž Britvič na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju in
Jože Levašič na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Na sedež SDT RS prihajajo dvakrat krat tedensko oziroma glede na potrebe in organizacijo
dela.
11.
Pravosodni svetnici Jasmina Petrič in Maja Černoša ter višji pravosodni svetovalci Tjaša Ilc
Dejak, Nina Alibašić, Kristina Amon, Lea Štampek, Nika Omahen Ušeničnik, Mateja Štupar,
Mitja Trstenjak, Špela Strašek in Špela Boček delajo na podlagi odredbe vodje SDT RS in
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namestnika vodje SDT RS, in sicer izdelujejo osnutke tožilskih odločb, opravljajo drugo
strokovno delo, ki je potrebno za izvajanje tožilske službe, sprejemajo vloge strank in druga
pravna dela po naročilu odredbodajalca. Dokončajo delo na prevzetih zadevah.
Tjaša Ilc Dejak, Nina Alibašić in Špela Boček delajo tudi po odredbi vodje Oddelka za
gospodarsko korupcijske zadeve višjega državnega tožilca Boštjana Jegliča, Nika Omahen
Ušeničnik in Mateja Štupar po odredbi vodje Oddelka za gospodarsko kazenske zadeve višje
državne tožilke Bojane Podgorelec, Kristina Amon po odredbi vodje Civilno finančnega oddelka
višje državne tožilke mag. Barbare Lipovšek. Mitja Trstenjak pa po odredbi vodje Oddelka za
splošno kazenske zadeve okrožnega državnega tožilca Izidorja Rojsa. Lea Štampek in Špela
Strašek opravlja delo tudi za Evropsko javno tožilstvo na nacionalnem nivoju.
12.
Vsak tožilec SDT RS odloča o prikritih preiskovalnih ukrepih od 149. a) člena do 159. člena in
ukrepih iz 214. člena ZKP ter 45. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ko
mu je zadeva dodeljena. Odločitev glede navedenih ukrepov mora državni tožilec sprejeti brez
odlašanja.
13.
V Posebnem oddelku delajo državni tožilci in policisti Posebnega oddelka:
državni tožilci:
- višja državna tožilka Mojca Gruden, vodja oddelka,
- okrožna državna tožilka Sonja Breznik in
- okrožni državni tožilec – svétnik Primož Suknaič.
policisti posebnega oddelka:
- Miran Sodin,
- Andrej Pilko,
- Dražen Naumovski,
- Darko Grabnar,
- Darko Maksimovič,
- Aleš Brinovec in
- Patricija Korče.
14.
Dežurna služba se na SDT RS organizira zaradi zagotavljanja večje učinkovitosti (PPU in
mednarodno sodelovanje), organizira pa se tudi za potrebe Posebnega oddelka. Razpored
dežurstva za SDT RS odredi vodja SDT RS, razpored dežurstva za Posebni oddelek odredi vodja
Posebnega oddelka.
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Dežurna služba se zagotavlja s pripravljenostjo za delo in dežurstvom, in sicer na način ter v
okvirjih določenih z odredbo SDT-Tu 20/17/1/2014, z dne 22. 1. 2014 in njenimi spremembami
z dne 22. 4. 2015.
Za sodelovanje pri opravljanju nujnih procesnih dejanj izven delovnega časa se lahko
državnotožilskemu osebju odredbi opravljanje dela v manj ugodnem delovnem času in
pripravljenost za delo.
V času dežurstva oziroma pripravljenosti naloge kontaktne točke za zadeve mednarodnega
sodelovanja v kazenskih zadevah zaradi začasnega zavarovanja, zasega in odvzema
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, ter premoženja
nezakonitega izvora po zakonu, ki ureja državno tožilstvo, opravlja vsakokratni dežurni državni
tožilec SDT RS.
15.
Državni tožilci in javni uslužbenci državnega tožilstva morajo najmanj tri tedne letnega dopusta
praviloma izkoristiti v času poletnega poslovanja sodišč od 15. 7. – 15. 8. in o času izrabe
obvestiti vodjo do 1. aprila za tekoče leto.
16.
Državni tožilci in javni uslužbenci ne morejo koristiti letnega dopusta takrat, ko se iztečejo roki
za opravo procesnega dejanja ali pripravo tožilskega akta v pripornih zadevah ali v drugih
nujnih zadevah.
Vsakemu od zaposlenih lahko vodja prekine koriščenje letnega dopusta, če je to potrebno
zato, da se opravi državnotožilsko delo.
17.
Zaposleni morajo odsotnost zaradi nepričakovane bolezni sporočiti vodji ali njenemu
namestniku do 8.30 ure zjutraj prvega dne bolniške odsotnosti.
Zaposleni so dolžni zagotoviti dostavo bolniškega lista v e-obliki na naslov SDT RS v roku petih
dni po zaključku bolniškega staleža oz. do petega dne v mesecu za pretekli mesec, kadar
bolniški stalež še ni zaključen, do zadnjega dne v preteklem mesecu.

18.
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Državno tožilstvo ima kot notranjo organizacijsko enoto direktorat, ki ga vodi direktorica Jana
Beravs Zavadlav. V okviru direktorata je umeščen Urad vodje SDT RS, ki ga vodi Tamara Kiraly
Jaklin ter Evidenčno vpisniška služba, ki jo vodi Mojca Moličnik.
V direktorat je umeščena tudi Služba strokovnih delavcev, ki jo vodi pravosodna svetnica
Jasmina Petrič.
19.
Za notranji nadzor nad izvajanjem določb Zakona o tajnih podatkih, predpisov izdanih na
njegovi podlagi in Pravilnika o obravnavi in varovanju tajnih podatkov SDT in PO št. SDT-Tu
23/4/2019, z dne 5. 9. 2019 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obravnavi
in varovanju tajnih podatkov SDT in PO št. SDT-Tu 23/1/2020, z dne 23. 4. 2020 ter za druge
strokovne naloge, povezane z obravnavo in varstvom tajnih podatkov za zadeve SDT RS
določam pravosodno svetnico Jasmino Petrič, za zadeve Posebnega oddelka pa določam
Mojco Gruden, višjo državno tožilko vodjo Posebnega oddelka.

Darja Šlibar
višja državna tožilka svétnica
vodja SDT RS

Objava:
- na e-oglasni deski SDT RS
V vednost - po elektronski pošti se obvesti:
-

državne tožilce,
strokovne sodelavce,
pripravnico,
javne uslužbence SDT RS in PO,
policiste PO,
VDT RS,
SDT RS Tu
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