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Številka: Tu 1-1/2020 
Datum: 1. 2. 2021                                                                      PREČIŠČENO BESEDILO! 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 110. člena, 142. in 143. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. 
RS št. 58/11-47/12 - ZDT-1) ter 66. člena Državnotožilskega reda (Ur. l. RS št. 7/12-29/12) in na 
podlagi predhodnega mnenja razmeram prilagojenega kolegija Okrožnega državnega tožilstva 
v Mariboru  v zvezi s 3. alinejo drugega odstavka 132. člena ZDT-1, določam naslednji     

 
LETNI RAZPORED DELA 

Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru 
za leto 2021 

 
 
Državni tožilci Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru (v nadalj. ODT v Mariboru) bodo v 
letu 2021 opravljali tožilsko delo na oddelkih oz. pravnih področjih kot sledi: 
 
A. 
Vodja ODT v Mariboru, višji državni tožilec Darko Simonič, opravlja upravne in nadzorstvene 
pristojnosti v zvezi z delovanjem državnega tožilstva, pristojnosti določene z ZDT-1 ali drugim 
zakonom in druge pristojnosti, ki gredo predstojniku organa po splošnih predpisih. Po drugem 
odstavku 110. člena ZDT-1 pa kot državni tožilec lahko obravnava posamezne zadeve v skladu 
z letnim razporedom dela ali če v skladu z ZDT-1 prevzame zadevo. V skladu s prvim odstavkom 
154. člena ZDT-1 nadzoruje opravljanje zadev državnotožilske uprave ODT v Mariboru ter 
rešuje postopke v zvezi z nadzorstvenimi pritožbami od 155. do 157. člena ZDT-1. 
 
Vodja ODT v Mariboru, višji državni tožilec Darko Simonič, odloča o ukrepih iz 149. a, 149. b, 
150., 151., 155. in 155. a člena ZKP, prav tako namestnica vodje ODT v Mariboru, višja državna 
tožilka Januša Kušar Rotman, kot tudi o ukrepih, katere sama izvaja v skladu s kaznivimi dejanji 
iz specializiranega področja. O ukrepih iz 149. a, 149. b, 150., 151., 155. in 155. a člena ZKP 
odloča tudi Okrožna državna tožilka Romana Kac - vodja gospodarsko kazenskega oddelka, po 
potrebi in na podlagi odredbe vodje ODT v Mariboru pa tudi vsi ostali državni tožilci, 
upoštevajoč nujnost in specifiko posameznih zadev.  
 
B. 
Namestnica vodje ODT v Mariboru, višja državna tožilka Januša Kušar Rotman, lahko na 
podlagi pooblastila št. Tu 30/1/18 z dne 30. 11. 2018 dodeljuje vse vrste zadev iz vpisnikov Kt, 
pKt, Ktr, Ktr-zb, Ktpp, Ktpp-z, Ktm, pKtm, Kti, Ktn, Ftp, Pt, Ct, Kdp in Kcd, Tu in Dkdt vodjem 
oddelkov na splošno kazenskem, gospodarsko kazenskem in oddelku za mladoletnike, nasilje 
v družini ter alternativno reševanje postopkov, ob upoštevanju letnega razporeda dela, 
enakomerne obremenjenosti in narave dela. 
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V času odsotnosti vodje ODT v Mariboru v skladu z  zakonskim pooblastilom drugega odstavka 
124. člena ZDT-1 dodeljuje tudi vse ostale  zadeve vseh oddelkov na ODT v Mariboru. Zadeve 
dodeljuje tudi sebi iz zgoraj navedenih vpisnikov v okviru splošno kazenskega oddelka - 
predvsem kazniva dejanja iz 186. člena, 187. člena, 307. člena KZ-1  ter kazniva dejanja iz 
poglavja 15., 16., 20.,  23.,  28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva 
dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1, ter odloča  o ukrepih iz 149. a, 149.b., 150., 151., 155. in 
155. a člena ZKP.  
 
Kot namestnica vodje ODT v Mariboru skrbi za tekoče opravljanje nalog in enakomerno 
obremenitev zaposlenih na v nadaljevanju navedenih oddelkih. 
 
 
I. Pritožbeni oddelek 
 
1) Januša Kušar Rotman, višja državna tožilka, vodja pritožbenega oddelka, 
- obravnava pritožbene zadeve ter se udeležuje sej in obravnav na II. stopnji v deležu od 
skupno prejetih 51 % zadev, katere prejema na pritožbenem in splošno kazenskem oddelku 
ter se udeležuje obravnav na I. stopnji; 
 
2) Darko Simonič, višji državni tožilec, vodja ODT v Mariboru, namestnik vodje pritožbenega 
oddelka,  
- na podlagi drugega odstavka 110. člena ZDT-1 poleg zakonskih in prej navedenih delovnih 
obveznosti, obravnava tudi posamezne pritožbene zadeve ter se udeležuje sej in obravnav na 
II. stopnji. Po potrebi rešuje tudi zadeve iz pristojnosti splošnega oddelka in oddelka za 
mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov in se udeležuje obravnav 
na I. stopnji, 
- je član delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno spremljanje sodne prakse 
in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
3) Zoran Klinc, višji državni tožilec,  
- obravnava pritožbene zadeve ter se udeležuje sej in obravnav na II. stopnji v deležu od 
skupno prejetih najmanj 51 % zadev, katere prejema na pritožbenem, splošno kazenskem 
oddelku in oddelku za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov in 
se udeležuje obravnav na I. stopnji;  
 
4) Diana Šeruga Sagadin, višja državna tožilka, 
- obravnava pritožbene zadeve ter se udeležuje sej in obravnav na II. stopnji v deležu od 
skupno prejetih najmanj 51 % zadev, katere prejema na pritožbenem in gospodarsko 
kazenskem oddelku ter se udeležuje obravnav na I. stopnji. 
 
 
Vsi višji državni tožilci na področju krajevne pristojnosti Višjega sodišča v Mariboru lahko v 
skladu z dogovorom v okviru pritožbenega oddelka zastopajo zadeve pred navedenim 
sodiščem. 
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II. Gospodarsko kazenski oddelek 
 
1) Romana Kac, okrožna državna tožilka, vodja gospodarsko kazenskega oddelka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1. 
 Vodja gospodarsko kazenskega oddelka Romana Kac odloča tudi o ukrepih iz 149. a, 149. b., 
150., 151., 155. in 155.a člena ZKP; 
 
2) Katja Arnuš, okrožna državna tožilka, namestnica vodje gospodarsko kazenskega oddelka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 249. člena KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 24. in 
26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 23. in 25. KZ-1; 
- vodi delovno skupino predstavnikov oddelkov, pristojno za redno spremljanje sodne prakse 
in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
3) Diana Šeruga Sagadin, višja državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 196. člena KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 24. in 
26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 23. in 25. KZ-1, v deležu od skupno prejetih 49 % zadev, 
katere prejema na pritožbenem in gospodarsko kazenskem oddelku ter se udeležuje obravnav 
na I. stopnji; 
 
4) Saša Lutarič, okrožna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja s področja avtorskega prava in prava intelektualne 
lastnine ter kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1, po potrebi pa tudi iz poglavja 22., 23. in 
25. KZ-1; 
 
5) mag. Niko Pušnik, okrožni državni tožilec, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1, v deležu od skupno prejetih najmanj 50 % zadev, katere prejema na 
gospodarsko kazenskem oddelku ter v deležu 50 % zadev, katere prejema na splošno 
kazenskem oddelku; 
 
6) Izidor Rojs, okrožni državni tožilec, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1 v deležu od skupno prejetih najmanj 50 % zadev, katere prejema na 
gospodarsko kazenskem oddelku ter v deležu 50 % zadev, katere prejema na splošno 
kazenskem oddelku. 
Na podlagi odredbe vodje ODT št. Tu 30/1/19 izdane 21. 2. 2019 odloča tudi o ukrepih iz 149. 
a, 149. b, 150., 151., 155. in 155. a člena ZKP; 
 
7) Tinka Berk, okrajna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1; 
 
8) Klaudija Bezjak, okrajna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1; 
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9) Tamara Karba, okrajna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1; 
 
10) Martin Ulaga, okrajni državni tožilec 
- rešuje predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 23. 
in 25. KZ-1. 
Na podlagi odredbe vodje ODT št. Tu 30/1/19 izdane 21. 2. 2019 odloča tudi o ukrepih iz 149. 
a, 149. b, 150., 151., 155. in 155. a člena ZKP; 
 
11) Nina Židanik, okrajna državna tožilka,  
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz poglavja 24. in 26. KZ-1 ter po potrebi iz poglavja 22., 
23. in 25. KZ-1; 
 
12) Rok Časl, višji pravosodni svetovalec, 
- se dodeli na gospodarsko kazenski oddelek, vodji oddelka, okrožni državni tožilki Romani Kac 
in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi 
drugemu tožilcu na posamezni zadevi; 
 
13) Anja Horvat, višja pravosodna svetovalka, 
- se dodeli na gospodarsko kazenski oddelek, vodji oddelka, okrožni državni tožilki Romani Kac 
in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi 
drugemu tožilcu na posamezni zadevi; 
 
14) Eva Krevh, višja pravosodna svetovalka,  
- se dodeli na gospodarsko kazenski oddelek, vodji oddelka, okrožni državni tožilki Romani Kac 
in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi 
drugemu tožilcu na posamezni zadevi. 
 
 
III. Splošno kazenski oddelek 
 
1) Tilen Ivič, okrožni državni tožilec, vodja splošno kazenskega oddelka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja zoper človečnost, kazniva dejanja zoper vojaško službo 
in kazniva dejanja zoper obrambno moč države iz 14., 15., 16., 19., 20., 23., 27., 28., 29., 30., 
31., 32., 33. ter 34. in 35. poglavje KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. 
poglavja KZ-1B; 
 
2) Tadeja Majcen, okrožna državna tožilka, namestnica vodje splošno kazenskega oddelka, 
- obravnava kazenske zadeve iz 308. člena KZ-1B ter kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 
20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja 
KZ-1, v deležu od skupno prejetih najmanj 50 % zadev, katere prejema na splošno kazenskem 
oddelku ter v deležu 50 %, katere prejema na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini in 
alternativno reševanje zadev, 
- je na podlagi Državnotožilskega reda določena, da na ODT v Mariboru skrbi za usklajevanje 
izvrševanja nalog s Pravno informacijskim centrom na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, 
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3) Januša Kušar Rotman, višja državna tožilka, namestnica vodje ODT v Mariboru, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 186. člena, 187. člena, 307. člena KZ-1 ter kazniva 
dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi 
kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1, v deležu od skupno prejetih 49 % zadev, katere 
prejema na pritožbenem in splošno kazenskem oddelku ter se udeležuje obravnav na I. stopnji. 
 
Kot namestnica vodje ODT v Mariboru, v času odsotnosti vodje tožilstva in na podlagi odredbe 
opr. št. Tu 30/1/18 izdane 30. 11. 2018, odloča tudi o ukrepih iz 149. a, 149. b, 150., 151., 155. 
in 155. a člena ZKP; 
 
4) Zoran Klinc, višji državni tožilec,  
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 173. člena in 174. člena KZ-1 ter kazniva dejanja iz 
poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva 
dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1, v deležu od skupno prejetih najmanj 29 % zadev, katere 
prejema na splošno kazenskem oddelku ter v deležu 20 % zadev, katere prejema na oddelku 
za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov in se udeležuje 
obravnav na I. stopnji;  
 
5) Ivanka Slana, okrožna državna tožilka svétnica,  
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 206. člena, 207. člena in 213. člena KZ-1 ter kazniva 
dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi 
kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1. 
 
Na podlagi odredbe vodje ODT št. Tu 30/1/18 izdane 30. 11. 2018 odloča tudi o ukrepih iz 149. 
a, 149. b., 150., 151., 155. in 155.a člena ZKP; 
 
6) Aleksandra Kolarič, okrožna državna tožilka svétnica,  
- obravnava kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po 
potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1; 
 
7) Mateja Artenjak, okrožna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 170., 171., 172., 173. in 174. člena KZ-1 ter kazniva 
dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi 
kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1.  
 
Na podlagi sklepa kolegija splošno kazenskega oddelka ter soglasja državne tožilke se državna 
tožilka določi za  subspecializacijo in za obravnavo kaznivih dejanj po 297. členu KZ-1; 
 
8) Simon Grahornik, okrožni državni tožilec,  
- obravnava predvsem kazniva dejanja iz 176. člena KZ-1 ter tudi kazniva dejanja iz poglavja 
15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 
22. in 25. poglavja KZ-1, 
- je namestnik vodje in član delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno 
spremljanje sodne prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter 
svetovanje in usmerjanje državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o 
priznanju krivde. 
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Na podlagi odredbe vodje ODT št. Tu 30/1/19 izdane 21. 2. 2019, odloča tudi o ukrepih iz 149. 
a, 149. b, 150., 151., 155. in 155. a člena ZKP; 
 
9) mag. Niko Pušnik, okrožni državni tožilec, 
- obravnava kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po 
potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1 v deležu od skupno prejetih 
najmanj 50 % zadev, katere prejema na splošno kazenskem oddelku ter v deležu 50 % zadev, 
katere prejema na gospodarsko kazenskem oddelku; 
 
10) Izidor Rojs, okrožni državni tožilec, 
- obravnava kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po 
potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1 v deležu od skupno prejetih 
najmanj 50 % zadev, katere prejema na splošno kazenskem oddelku ter v deležu 50 % zadev, 
katere prejema na gospodarsko kazenskem oddelku. 
 
Na podlagi odredbe vodje ODT št. Tu 30/1/19 izdane 21. 2. 2019 odloča tudi o ukrepih iz 149. 
a, 149. b, 150., 151., 155. in 155. a člena ZKP; 
 
11) Nevenka Berdnik, okrajna državna tožilka, 
- obravnava predvsem kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa po členih 323, 324., 
325., 326., 327., 328., 329., 330. in 331. KZ-1 ter tudi kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 
20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. 
poglavja KZ-1 v deležu od skupno prejetih najmanj 50 % zadev, katere prejema na splošno 
kazenskem oddelku ter v deležu 50 % zadev, katere prejema na oddelku za mladoletnike, 
nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov, 
- je članica delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno spremljanje sodne 
prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
12) Erika Emberšič, višja pravosodna svetovalka, 
 - se dodeli na splošno kazenski oddelek, vodji oddelka, okrožnemu državnemu tožilcu Tilnu 
Iviču in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi 
tudi drugemu tožilcu na posamezni zadevi v deležu 50 % delovnih zadolžitev.  
 
Višja pravosodna svetovalka Erika Emberšič opravlja tudi naloge državnotožilske uprave (Tu 
zadeve) na podlagi in v okviru pooblastila vodje državnega tožilstva v deležu 50 % delovnih 
zadolžitev; 
   
13) Manja Senekovič, višja pravosodna svetovalka, 
- se dodeli na splošno kazenski oddelek, vodji oddelka, okrožnemu državnemu tožilcu Tilnu 
Iviču in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi 
tudi drugemu tožilcu na posamezni zadevi. 
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IV. Oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov  
 
1) Metka Zupanc, okrožna državna tožilka, vodja oddelka za mladoletnike, nasilje v družini ter 
alternativno reševanje postopkov, 
- obravnava kazenske zadeve zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj, kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke iz 21. poglavja KZ-1, kazniva dejanja nasilja v družini po 191. 
členu KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 15.,16., 17., 18., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-
1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1; 
 
2) Saška Žontar, okrožna državna tožilka svetnica, namestnica vodje oddelka za mladoletnike, 
nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov , 
- obravnava predvsem kazenske zadeve zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj, kazniva 
dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke iz 21. poglavja KZ-1 ter kazniva dejanja iz 
poglavja 15., 16., 17., 18., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva 
dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1; 
 
3) Zoran Klinc, višji državni tožilec, 
- obravnava kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po 
potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1, v deležu od skupno prejetih 
najmanj 29 % zadev, katere prejema na splošno kazenskem oddelku ter v deležu 20 % zadev, 
katere prejema na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje 
postopkov in se udeležuje obravnav na I. stopnji; 
 
4) Andrej Kirbiš, okrožni državni tožilec, 
- obravnava kazenske zadeve zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj, kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke iz 21. poglavja KZ-1, kazniva dejanja nasilja v družini po 191. 
členu KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 17., 18., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-
1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1; 
 
5) Tadeja Majcen, okrožna državna tožilka,  
- obravnava  kazenske zadeve iz 308. člena KZ-1, kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 19., 20., 
23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja 
KZ-1, v deležu 50 % zadev, katere prejema na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini in 
alternativno reševanje zadev ter v deležu od skupno prejetih najmanj 50 % zadev, katere 
prejema na splošno kazenskem oddelku,   
- je na podlagi Državnotožilskega reda določena, da na ODT v Mariboru skrbi za usklajevanje 
izvrševanja nalog s Pravno informacijskim centrom na Vrhovnem državnem tožilstvu RS; 
 
6) Nevenka Berdnik, okrajna državna tožilka, 
- obravnava kazenske zadeve zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj, kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke iz 21. poglavja KZ-1, kazniva dejanja nasilja v družini po 191. 
členu KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 17., 18.,  20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32.     
KZ-1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1 v deležu od skupno 
prejetih najmanj 50 % zadev, katere prejema na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini ter 
alternativno reševanje postopkov ter v deležu 50 % zadev, katere prejema na splošno 
kazenskem oddelku; 
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- je članica delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno spremljanje sodne 
prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
7) Živa Jarc, okrajna državna tožilka, 
- obravnava kazenske zadeve zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj, kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in otroke iz 21. poglavja KZ-1, kazniva dejanja nasilja v družini po 191. 
členu KZ-1 ter kazniva dejanja iz poglavja 15., 16., 17., 18., 20., 23., 28., 29., 30., 31. in 32. KZ-
1, po potrebi pa rešuje tudi kazniva dejanja iz 22. in 25. poglavja KZ-1; 
 
8) Monika Jeza, višja pravosodna svetovalka,  
- se dodeli na oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov, 
vodji oddelka, okrožni državni tožilki Metki Zupanc in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu 
Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi drugemu tožilcu na posamezni zadevi; 
 
9) Anja Kralj, višja pravosodna svetovalka, 
- se dodeli na oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov 
- vodji oddelka, okrožni državni tožilki Metki Zupanc in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu 
Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi drugemu tožilcu na posamezni zadevi; 
- je članica delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno spremljanje sodne 
prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
10) Diana Šraj, višja pravosodna svetovalka, 
- se dodeli na oddelek za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov, 
vodji oddelka, okrožni državni tožilki Metki Zupanc in vodji ODT, višjemu državnemu tožilcu 
Darku Simoniču, ob soglasju vodij pa po potrebi tudi drugemu tožilcu na posamezni zadevi, 
 - je članica delovne skupine predstavnikov oddelkov, pristojne za redno spremljanje sodne 
prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde; 
 
 
V. Generalno pooblastilo okrajnih državnih tožilcev  
 
Okrajni državni tožilci Nevenka Berdnik, Tinka Berk, Klaudija Bezjak, Živa Jarc, Tamara Karba 
Martin Ulaga in Nina Židanik nastopajo pred Okrajnimi sodišči v Mariboru, Lenartu in Slovenski 
Bistrici. 
 
Zgoraj navedeni okrajni državni tožilci imajo generalno pooblastilo vodje ODT v Mariboru za 
izdelavo, sestavo, vlaganje in umikanje tožilskih aktov, za zastopanje vseh vrst zadev, opravo 
procesnih dejanj in nastopanje pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.  
 
 
VI. skupina predstavnikov oddelkov, pristojna za redno spremljanje sodne prakse in 
kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter svetovanje in usmerjanje 
državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o priznanju krivde 
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Na podlagi 2. odstavka 131. člena ZDT-1 in priporočila VDT RS je ustanovljena stalna delovna 
skupina, sestavljena iz predstavnikov oddelkov in strokovnih sodelavcev, pristojna za redno 
spremljanje sodne prakse in kaznovalne politike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča RS ter 
svetovanje in usmerjanje državnih tožilcev na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o 
priznanju krivde. Sestava delovne skupine:  
 

1) Katja Arnuš, okrožna državna tožilka, vodja delovne skupine, predstavnica 
gospodarsko kazenskega oddelka, 

2) Simon Grahornik, okrožni državni tožilec, namestnik vodje delovne skupine, 
predstavnik splošno kazenskega oddelka, 

3) Darko Simonič, višji državni tožilec, član, predstavnik pritožbenega oddelka, 
4) Nevenka Berdnik, okrajna državna tožilka, članica, predstavnica oddelka za 

mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov 
5) Anja Kralj, višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka, 
6) Diana Šraj, višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka.  

 
 
VII. Dežurna služba  
 
Dežurno službo opravljajo naslednji državni tožilci : 
 

1. Darko Simonič, višji državni tožilec, vodja ODT – po potrebi pritožbeni oddelek in  
dežurstvo, 

2. Januša Kušar Rotman, višja državna tožilka, namestnica vodje ODT – po potrebi 
pritožbeni oddelek in dodatno dežurstvo, 

3. Diana Šeruga Sagadin, višja državna tožilka, 
4. Aleksandra Kolarič, okrožna državna tožilka svétnica, 
5. Katja Arnuš, okrožna državna tožilka, 
6. Mateja Artenjak, okrožna državna tožilka, 
7. Tilen Ivič, okrožni državni tožilec, 
8. Romana Kac, okrožna državna tožilka, 
9. Saša Lutarič, okrožna državna tožilka, 
10.  Tadeja Majcen, okrožna državna tožilka, 
11.  Izidor Rojs, okrožni državni tožilec, 
12.  Metka Zupanc, okrožna državna tožilka, 
13.  Nevenka Berdnik, okrajna državna tožilka, 
14.  Tinka Berk, okrajna državna tožilka, 
15.  Klaudija Bezjak, okrajna državna tožilka, 
16.  Simon Grahornik, okrožni državni tožilec,  
17.  Tamara Karba, okrajna državna tožilka  
18.  Martin Ulaga, okrajni državni tožilec, 
19.  Nina Židanik, okrajna državna tožilka. 

 
Seznam dežurnih državnih tožilcev in razpored dežurstva izda z odredbo vodja ODT, v njegovi 
odsotnosti pa njegov namestnik. Razpored mora biti narejen za 3 mesece vnaprej, najmanj 7 
dni pred začetkom dežurstva. 
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Ne glede na razpored lahko vodja ODT določi dodatno dežurstvo tožilcev in dežurstvo 
administrativnih delavcev na podlagi Državnotožilskega reda. 
 
Na podlagi Navodila o delu Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in 
ZDT-1 so dežurni tožilci dolžni obvestiti vodjo ODT o vsaki zadevi iz stvarne pristojnosti iz 192. 
člena ZDT-1 takoj po prejemu kazenske ovadbe, ta pa na podlagi 2. odst. 198. člena ZDT-1 
vodjo Specializiranega državnega tožilstva RS. 
 
Dežurni državni tožilci, ki bodo pri opravljanju dežurne službe obveščeni o kaznivih dejanjih, ki 
se nanašajo na opravljanje vojaške dolžnosti, morajo o  tem obvestiti okrožnega državnega 
tožilca Tilna Iviča, ki je po Letnem razporedu dela zadolžen za obravnavo tovrstnih kaznivih 
dejanj. Obvestilo mora vsebovati vse podatke o zadevi, ki so bili zbrani in pridobljeni do 
posredovanja obvestila. 
 
Dežurni tožilci so za čas dela prostih dni, dolžni vnaprej rezervirati številko spisov za odprtje 
spisa. 
 
Dežurstvo je sestavni del izvajanja tožilske funkcije, zato dežurajo vsi prej navedeni tožilci.  
 
V razpored dežurstva pa se ne razporedijo tisti tožilci, ki so 7 dni pred začetkom sestave 
razporeda dalj časa odsotni zaradi bolniškega staleža, porodniškega dopusta ali dopusta za 
nego in varstvo otroka. Prav tako se v razpored dežurstva ne razporedijo tožilci starejši od 55 
let in tožilci, ki negujejo otroka starega do 3 let ter niso podali predhodnega pisnega soglasja 
za opravljanje dežurne službe in tožilci, ki na podlagi odločbe opravljajo skrajšani delovni čas.  
 
 
VIII. Dodeljevanje zadev  
 
Razporeditev zadev med državne tožilce ter druge naloge in opravila iz pristojnosti državnega 
tožilstva opravljajo vodja ODT Maribor Darko Simonič in namestnica vodje ODT Januša Kušar 
Rotman, posamezne zadeve pa opravljajo vodje oddelkov ali drugi državni tožilci, ki jih vodja 
ODT za to pooblasti.  
 
Vodje oddelkov v času njihove odsotnosti nadomeščajo njihovi namestniki in sicer na 
pritožbenem oddelku višji državni tožilec Darko Simonič, na splošno kazenskem oddelku 
okrožna državna tožilka Tadeja Majcen, na gospodarsko kazenskem oddelku okrožna državna 
tožilka Katja Arnuš in na oddelku za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje 
postopkov okrožna državna tožilka svetnica Saška Žontar.  
 
Pri dodeljevanju zadev se upoštevajo organizacija dela, specializacija posameznih tožilcev, 
kontinuirano obravnavanje istega osumljenca in enakomerna obremenjenost, Letni razpored 
dela in Splošno navodilo o dodeljevanju in predodeljevanju zadev ter udeležbi državnih 
tožilcev na narokih št. Tu 10-3/3/2020 z dne 7. 10. 2020.  
 Zadeve, kjer so bila opravljena nujna procesna dejanja ali dane usmeritve med opravljanjem 
dežurne službe, se praviloma dodelijo tožilcu, ki je sodeloval pri preiskovalnem opravilu ali je 
usmerjal predkazenski postopek, če zadeva sodi v obseg dela oddelka, v katerega je 
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razporejen. Če pa zadeva sodi v obseg dela drugega oddelka, se dodeli drugemu tožilcu iz 
oddelka, v katerega sodi ta zadeva.   
 
Zaradi zagotavljanja enakomerne obremenjenosti državnih tožilcev se sorazmerni del teh 
zadev dodeli tudi tožilcem, ki ne opravljajo dežurne službe.  
 
Če pripad zadev določenega pravnega področja ni tolikšen, da bi bili znotraj oddelka 
razporejeni državni tožilci polno zasedeni, ali so podani drugi razlogi, ki narekujejo takšno 
razporeditev zaradi zagotovitve največje možne mere enakomerne obremenjenosti, lahko 
vodja ODT državnega tožilca razporedi še za reševanje drugih zadev.   
 
Kadar je pričakovati, da bo državni tožilec zaradi dodelitve obsežne in pravno zahtevne zadeve 
preobremenjen, se mu lahko za določen čas ustavi dodeljevanje zadev. V tem primeru se 
zadeve dodeljujejo ostalim tožilcem na oddelku.  
O začasni ustavitvi dodeljevanja zadev odloča vodja ODT sam ali na predlog vodje oddelka ali 
državnega tožilca.  
 
Vodja ODT lahko sam ali na predlog vodje oddelka oz. državnega tožilca tako obremenjenemu 
tožilcu začasno ne odredi udeležbe na glavnih obravnavah oz. udeležbo prilagodi trenutni 
obremenjenosti.  
 
Če državni tožilec zaradi daljše odsotnosti ne more pravočasno rešiti dodeljenih zadev, se 
njegove že dodeljene zadeve lahko dodelijo ostalim tožilcem na oddelku, o čemer odloči vodja 
ODT tožilstva sam ali na predlog vodje oddelka.  
 
 
IX. Obveščanje - 4.e člen Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih 
pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj 
ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin 
 
6.11.2010 je stopila v veljavo Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih 
pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter 
delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki ureja medsebojno sodelovanje 
policije in državnega tožilstva, po katerih temeljnih določbah so se državni tožilci dolžni 
ravnati.  
 
Na podlagi 4. e člena navedene Uredbe v 3 dneh po pridobljenih obvestilih, ki kažejo na 
izvršitev oz. izvrševanje kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, za katera je v zakonu 
predpisana kazen zapora 5 ali več let, policisti obveščajo vodjo gospodarskega oddelka, 
okrožno državno tožilko Romano Kac.   
   
 
X. Letni dopusti, nadomeščanje v času odsotnosti 
 
V skladu s  5. odst. 57. člena ZDT-1 pogoje in merila za določitev dopustov državnim tožilcem 
določa Državnotožilski svet. V pogojih in merilih, ki jih je sprejel Državnotožilski svet na seji 
25.3.2004 pod opr. št. Dts 4/2004, je med drugim določeno, da je državni tožilec enako kot 
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sodnik dolžan koristiti večino letnega dopusta (več kot polovico) v času poletnega poslovanja 
sodišč od 15.7. do 15.8.2021, razen v primerih, ko po razporedu opravlja tožilsko službo v 
nujnih zadevah v času dežurstva (59. člen ZSS), ostali del pa po lastni izbiri v tekočem 
koledarskem letu do 31.12.2021, vendar tako, da dopust najavi vnaprej in pridobi odobritev 
vodje ODT,  da ne bi bilo ovirano delo tožilstva.  
 
Preostanek letnega dopusta lahko državni tožilec v dogovoru z vodjo ODT izrabi najkasneje do 
30. junija naslednjega leta. 
 
Državni tožilec, ki 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.  
 
Letne dopuste izkoristijo državni tožilci po razporedu za vsakega državnega tožilca, ki ga 
sprejme vodja ODT do 15. 04. 2021. Odločbo o dolžini letnega dopusta posameznemu 
državnemu tožilcu vodja ODT izda v skladu s pogoji in merili, ki jih je izdal Državnotožilski svet 
pod št. Dts 4/2004.  
 
V času odsotnosti vodje ODT in v času koriščenja dopustov državnih tožilcev mora biti stalno 
prisoten nekdo od tistih, ki nadomeščajo vodjo ODT in sicer po naslednjem vrstnem redu: 
 
1) Januša Kušar Rotman, namestnica vodje ODT v Mariboru, višja državna tožilka,  
2) Romana Kac, vodja gospodarsko kazenskega oddelka, okrožna državna tožilka, 
3) Tilen Ivič, vodja splošno kazenskega oddelka, okrožni državni tožilec 
4) Metka Zupanc, vodja oddelka za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje 
postopkov, okrožna državna tožilka,  
5) Katja Arnuš, okrožna državna tožilka, namestnica vodje gospodarsko kazenskega oddelka,  
6) Tadeja Majcen, okrožna državna tožilka, namestnica vodje splošno kazenskega oddelka, 
7) Saška Žontar, okrožna državna tožilka svetnica, namestnica vodje oddelka za mladoletnike, 
nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov.  
 
V času letnih dopustov vodje oddelkov nadomeščajo njihovi namestniki, v primeru tudi njihove 
začasne odsotnosti ali zasedenosti pa tožilci po vrstnem redu iz LRD na samem oddelku.  
 
 
XI. Višji pravosodni svetovalci in državnotožilski pripravniki  
 
Višji pravosodni svetovalci (strokovni sodelavci) opravljajo delo po odredbi vodij oddelkov in 
nadzorom vodje ODT in sicer sprejemajo na zapisnik vloge strank (ovadbe, nadzorstvene 
pritožbe, druge predloge in izjave oškodovancev, ovaditeljev in drugih udeležencev), izdelujejo 
osnutke tožilskih odločb in se udeležujejo  posameznih narokov na sodišču (za preklic pogojne 
obsodbe ipd.), pod strokovnim nadzorstvom vodje oddelka za alternativno reševanje 
postopkov pa rešujejo tudi zadeve iz 162. člena ZKP in opravljajo drugo strokovno delo, ki je 
potrebno za izvajanje tožilske službe. 
 



 13 / 16 
 
 

Državnotožilski pripravniki opravljajo pripravništvo v skladu z določbami Pravilnika o 
državnotožilskem pripravništvu, Ur. l. št. 106/2008. 
 
 
XII. Mednarodno sodelovanje 
 
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU (ZSKZDČEU-1, Ur. l. RS št. 
48/2013) v 94. členu 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 državnih tožilcev, poleg tega pa se kontaktni točki imenujeta še na Specializiranem 
državnem tožilstvu RS ter na Ministrstvu pristojnem za pravosodje (drugi odstavek 94. člena). 
 
Naloga kontaktnih točk Evropske pravosodne mreže v R Sloveniji je spodbujanje in pomoč pri 
izvajanju pravosodnega sodelovanja med pristojnimi domačimi in tujimi organi z aktivnim 
posredovanjem in vzpostavljanjem neposrednih stikov s pristojnimi kontaktnimi točkami ali 
službami drugih držav članic. 
 
Na podlagi drugega odstavka 95. člena je vodja ODT izmed državnih tožilcev za kontaktno 
točko na področju Višjega sodišča v Mariboru določil:  
 
okrožnega državnega tožilca Tilna Iviča, 
elektronska pošta: tilen.ivic@dt-rs.si, 
telefon: +38622348764, 
fax: +38622348722, 
mobilni telefon: +38651384298 
 
Na podlagi 3. točke 96. člena kontaktne točke Evropske pravosodne mreže, obveščajo 
nacionalnega predstavnika EUROJUSTA (g. Boštjan Škrlec) o vseh primerih, za katere menijo, 
da bi jih bilo primerneje obravnavati v okviru EUROJUSTA. 
 
 
XIII. Finančne preiskave po ZOPNI – pooblaščene osebe 
 
V skladu z 2. členom Splošnega navodila o finančnih preiskavah, ki ga je 22. 9. 2016 izdal 
generalni državni tožilec RS pod opr. št. Tu-4-1/1/2016/ZF, se določijo: 
 
- Martin Ulaga, okrajni državni tožilec, za skrbnika finančnih preiskav, ki skrbi za razvoj 
področja, usklajevanje in strokovno pomoč državnim tožilcem v postopkih po ZOPNI, 
- Klaudija Bezjak, okrajna državna tožilka, za namestnico skrbnika finančnih preiskav,  
- Rok Časl, višji pravosodni svetovalec, ki skrbniku finančnih preiskav pomaga pri  opravljanju 
njegovih nalog.  
 
XIV. Skrbniki zadolženi za spremljanje izvajanja Politike pregona državnega tožilstva RS 
 
Skrbniki zadolženi za spremljanje izvajanja Politike pregona državnega tožilstva RS na ODT v 
Mariboru so: 
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1. Gospodarska kriminaliteta 
 
1.1 insolvenčna kriminaliteta – okrajni državni tožilec Martin Ulaga, 
1.2 kazniva dejanja na škodo finančnih interesov RS in EU – okrožna državna tožilka                                
Katja Arnuš, 
1.3 zloraba položaja ali zaupanja – okrožna državna tožilka Romana Kac, 
1.4 kazniva dejanja v zvezi s trgom finančnih instrumentov – okrožna državna tožilka Katja 
Arnuš, 
1.5 pranje denarja – okrožna državna tožilka Romana Kac; 
 
2. Korupcijska kriminaliteta 
 
2.1 korupcija v gospodarstvu – okrožna državna tožilka Romana Kac,  
2.2 korupcija v javnem sektorju – okrajna državna tožilka Klaudija Bezjak; 
 
3. Organizirana kriminaliteta  
 
3.1 kazniva dejanja v zvezi z nezakonitim blagom  
      3.1.1. neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186/III čl. KZ-1) – 
višja državna tožilka Januša Kušar Rotman, 
      3.1.2. tihotapstvo  (250/IV čl. KZ-1) – okrožna državna tožilka Romana Kac, 
      3.1.3. nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov (307/II čl. KZ-1) – višja 
državna tožilka Januša Kušar Rotman, 
3.2 organiziranje ilegalnih migracij – prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (308/VI 
čl. KZ-1)  – okrožna državna tožilka Tadeja Majcen, 
3.3 organiziran kriminal na škodo ranljivih žrtev 
      3.3.1. trgovina z ljudmi  (113/V čl. KZ-1) – okrožni državni tožilec Tilen Ivič, 
      3.3.2. zloraba prostitucije (175/III čl. KZ-1) - okrožni državni tožilec Tilen Ivič, 
      3.3.3. prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva (176)IV čl. KZ-
1) – okrožni državni tožilec Simon Grahornik, 
3.4 organiziran kriminal zoper premoženje – okrožni državni tožilec Izidor Rojs; 
 
4. Huda nasilna kazniva dejanja – okrožni državni tožilec Izidor Rojs; 
 
5. Kazniva dejanja, katerih žrtve so ranljive osebe  
     
    5.1. kazniva dejanja zoper temeljno svobodo samoodločanja – okrožni državni tožilec Tilen 
Ivič, 
    5.2. kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost – okrožna državna tožilka svetnica 
Aleksandra Kolarič, 
    5.3. kazniva dejanja katerih žrtve so otroci in mladoletniki – okrožni državni tožilec Simon 
Grahornik,  
    5.4. kazniva dejanja zoper družino  
    5.4.1. odvzem mladoletne osebe (190 čl. KZ-1) – okrajna državna tožilka Nevenka Berdnik, 
    5.4.2. nasilje v družini (191. člen KZ-1) – okrožna državna tožilka Metka Zupanc, 
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    5.4.3. zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje (192. člen KZ-1) – okrožna državna 
tožila svetnica Saška Žontar;  
 
6. Kazniva dejanja na škodo delavcev  
     
    6.1. kazniva dejanja zoper delovni in socialni položaj – višja državna tožilka Diana Šeruga 
Sagadin, 
    6.2. kaznivo dejanje zoper osebno dostojanstvo pri delu – okrajni državni tožilec Martin 
Ulaga, 
    6.3. kaznivo dejanje zoper osebno varnost pri delu – okrožni državni tožilec Simon 
Grahornik;  
 
7. Kazniva dejanja, katerih storilci so nosilci javnih funkcij  
     
    7.1. zloraba uradnega položaja ali pravic – okrajna državna tožilka Nina Židanik, 
    7.2. kazniva dejanja zoper vestno opravljanje službe – okrožna državna tožilka Katja Arnuš,  
    7.3. kvalificirane oblike kaznivih dejanj pri katerih je storilec uradna oseba – okrožna državna 
tožilka Katja Arnuš;  
 
8. Kibernetski kriminal – okrajna državna tožilka Klaudija Bezjak; 
 
9. Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti – okrožna državna tožilka Mateja 
Artenjak. 
       
 
XV. Vodstvene funkcije in naloge na ODT v Mariboru  
 
 
Funkcijo vodje ODT v Mariboru opravlja višji državni tožilec Darko Simonič, njegova 
namestnica je višja državna tožilka Januša Kušar Rotman. 
 
Funkcijo vodje pritožbenega oddelka opravlja višja državna tožilka Januša Kušar Rotman, njen 
namestnik je višji državni tožilec Darko Simonič. 
 
Funkcijo vodje gospodarsko kazenskega oddelka opravlja okrožna državna tožilka Romana Kac, 
njena namestnica je okrožna državna tožilka Katja Arnuš. 
 
Funkcijo vodje splošno kazenskega oddelka opravlja okrožni državni tožilec Tilen Ivič, njegova  
namestnica je okrožna državna tožilka Tadeja Majcen. 
 
Funkcijo vodje oddelka za mladoletnike, nasilje v družini ter alternativno reševanje postopkov 
opravlja okrožna državna tožilka Metka Zupanc, njena namestnica je okrožna državna tožilka 
svetnica Saška Žontar.  
 
Delo vodje urada ODT v Mariboru opravlja višja svetovalka v pravosodju Suzana Sovič Mudrinič  
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Delo vodje evidenčno vpisniške službe opravlja pravosodni sodelavec za preiskovalno 
kazenske zadeve Denis Lončarič.  
 
Delo vodje strojepiscev opravlja zapisnikarica v pravosodnem organu V Mojca Ostrš.  
 
  
 
 
 Darko Simonič 
 višji državni tožilec 
 vodja 
 Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1 x generalni državni tožilec RS, g. Drago Šketa  
1 x vsem navedenim višjim, okrožnim in okrajnim državnih tožilcem ter višjim  
      pravosodnim svetovalcem       
1 x vodji vpisničarjev 
1 x oglasna deska  
1 x v spis - tu 
 
 


