
OKROŽNO DRUVNO TOŽILSTVO 
V NOVI GORICI 

Številka: Tu 1/1/2020/2 DB 

Datum: 14. 12. 2020 

Na podlagi 1. odst. 110. člena, v zvez z 142. členom Zakona o državnem tožilstvu (Ur.l. RS št. 

58/2011 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDT-1) ter 66. in 67. členom 

Državnotožilskega reda (Ur.l. RS št. 7 /2012 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju 

DTR) določam: 

LETNI RAZPORED DELA 

OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V NOVI GORICI 

ZA LETO 2021 

l. Izvajanje funkcije

Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici posluje na sedežu v Novi Gorici, Prvomajska ulica 

so. 

1. Tožilstvo nima oddelkov ali drugih notranjih organizacijskih enot in zato rešujejo vse

državne tožilke na tem tožilstvu zadeve iz pristojnosti okrožnega državnega tožilstva na

vseh področjih državnotožilskega dela, in sicer:

- višja državna tožilka - vodja Damijana Bandelj,
- višja državna tožilka - namestnica vodje Andreja Žvanut,
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5. Za skrbnico integritetnih načrtov, določam:

višjo pravosodno svetovalko Evo Tratnjek Bat in 

višjo pravosodno svetovalko Tino Kogoj za namestnico; 

6. Za skrbnico za varstvo osebnih tajnih podatkov, določam:

višjo pravosodno svetovalko Katjušo Klanjšček Kacina in 

višjo pravosodno svetovalko Tino Kogoj za namestnico. 

7. Zaradi zagotavljanja učinkovitega reševanja zadev na posameznem področju oz. za

obravnavanje kaznivih dejanj, naštetih v nadaljevanju, se za delo upoštevajoč

strokovne usposobljenosti in delovne izkušnje za posamezna pravna področja, posebej

določijo:

za spremljanje in reševanje zadev nanašajočih na sovražni govor: 

• višja državna tožilka Andreja Žvanut in
• višja državna tožilka Damijana Bandelj.

za mladoletniške zadeve: 

• višja državna tožilka Damijana Bandelj in
• ostale tožilke v primerih obravnavanja zadev zoper polnoletne storilce

povezanih z mladoletnimi storilci in v zvezi z zadevami, ki jih prejemajo in

obravnavajo v okviru dežurne službe;

za kazniva dejanja zoper gospodarstvo ter kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, 

javna pooblastila in javna sredstva: 

• okrožna državna tožilka - svetnica Darja Špacapan,
• okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan,
• okrožna državna tožilka Petra Poberaj,
• okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic,
• okrožna državna tožilka - svetnica Ana Radovanovic Širok,
• višja državna tožilka Andreja Žvanut in
• višja državna tožilka Damijana Bandelj;
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- za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, zlorabe mladoletnih oseb:

• okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan,
• okrožna državna tožilka Petra Poberaj in
• okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic;

- za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost:

• okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic,
• višja državna tožilka Damijana Bandelj in
• višja državna tožilka Andreja Žvanut;

- za bagatelna kazniva dejanja:

• višja državna tožilka Damijana Bandelj in
• višja državna tožilka Andreja Žvanut.

8. za pomoč pri reševanju dodeljenih zadev se višji državni tožilki Damijani Bandelj določi

višja pravosodna svetovalka Katjuša Kocina Klanjšček, višji državni tožilki Andreji

Žvanut, okrožni državni tožilki - svetnici Darji Špacapan in okrožni državni tožilki Petri

Poberaj višja pravosodna svetovalka Eva Tratnjek Bat, ter okrožni državni tožilki -

svetnici Darinki Kastelan, okrožni državi tožilki Marti Durnik Vukelic in okrožni državni

tožilki - svetnici Ani Radovanovic Širok pa višja pravosodna svetovalka Tina Kogoj.

Višje pravosodne svetovalke, v skladu z določili 2. odst. 137. čl. ZDT-1, pod vodstvom

državne tožilke nosilke zadeve, izdelujejo osnutke tožilskih aktov, sodelujejo pri

zaslišanjih obdolžencev in prič na sodiščih, vodijo postopke odloženega pregona,

sprejemajo ovadbe na zapisnik, sestavljajo predloge za preiskovalna dejanja in

opravljajo drugo strokovno delo po odredbi.

Zaradi enakomerne obremenjenosti višjih pravosodnih svetovalk in iz drugih

utemeljenih razlogov višje pravosodne svetovalke delajo tudi za državne tožilke,

katerim prvenstveno niso dodeljene.

II. Spremljanje in obravnavanje problematike

Spremljanje in obravnavanje problematike povezane z /s: 
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1. dodeljevanjem zadev v poravnavanje ter dodeljevanje zadev v delo poravnalcev in

odločanje o izplačilu nagrad le-tem:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

2. izvajanjem politike pregona:

okrožna državna tožilka svetnica Darja Špacapan in 

okrožna državna tožilka svetnica Darinka Kastelan; 

3. varstvom okolja:

- okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan in
- okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic;

4. avtorskimi pravicami in z računalniško kriminaliteto:

- okrožna državna tožilka - svetnica Ana Radovanovi<: Širok in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

S. davčnimi zatajitvami in s kaznivimi dejanji, storjenimi na škodo Evropske Unije ter

gospodarskimi kaznivimi dejanji:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

6. problematiko členov 305 in 308 KZ-1:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

7. kaznivimi dejanji, ki jih storijo vojaške osebe v okviru opravljanja njihove sluZbe:

- okrožna državna tožilka Marta Durnik - Vukelic in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

8. kaznivimi dejanji, ki se nanašajo na medvojne in povojne poboje:
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- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

9. kaznivimi dejanji iz davčne oziroma finančne pristojnosti:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

10. kaznivimi dejanji na škodo kulturne dediščine:

- okrožna državna tožilka Petra Poberaj in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

11. kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost in zoper zakonsko zvezo, družino in

otroke:

- okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

12. kaznivimi dejanji zoper delovno razmerje in socialno varnost:

- okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelič in
- višja državna tožilka Damijana Bandelj;

13. kaznivimi dejanji, povezanimi z varstvom pri delu:

- okrožna državna tožilka - svetnica Ana Radovanovič Širok in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

14. kaznivimi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami:

- višja državna tožilka Andreja Žvanut in
- okrožna državna tožilka - svetnica Darja Špacapan;

15. kaznivimi dejanji zoper varnost javnega prometa:

- višja državna tožilka Andreja Žvanut in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;
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16. sodelovanjem z uradi Finančne uprave RS, Komisijo za preprečevanje korupcije,

Računskim sodiščem in ostalimi nadzorstvenimi inštitucijami:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj,
- višja državna tožilka Andreja Žvanut,
- okrožna državna tožilka - svetnica Darja Špacapan,
- okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan,
- okrožna državna tožilka - svetnica Ana Radovanovic Širok,
- okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic in
- okrožna državna tožilka Petra Poberaj;

17. spremljanjem problematike zasega predmetov, uničevanje zaseženih predmetov in

odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

18. spremljanjem izrečenih sodb, sodne prakse in enotne politike kaznovanja:

- za posamezna področja prvi dve nosilki;

19. spremljanje nerešenih zadev na sodišču, vodenje drugih evidenc:

- višja državna tožilka Damijana Bandelj in
- višja državna tožilka Andreja Žvanut;

Državne tožilke, ki sta prvo navedeni sta določeni za spremljanje dela na posameznih 

področjih, za navedena področja spremljata izrečene sodbe in sodno prakso zaradi 

enotnejše kaznovalne politike in pripravljajo potrebna poročila, ki se na ta področja 

nanašajo ali poročajo na sestankih. Za sestavo poročila je odgovorna prva nosilka in v njeni 

odsotnosti ali v drugih upravičenih razlogih sestavi poročilo drugo navedena državna 

tožilka in v pomoč se lahko dodeli višja pravosodna svetovalka. 

III. Usmerjanje v predkazenskem postopku in usmerjanje z uporabo prikritih preiskovalnih

ukrepov
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l. Vodja državnega tožilstva oz. njena namestnica v zahtevnih primerih usmerjata delo

policije v pred kazenskem postopku z obveznimi navodili in strokovnimi mnenji oziroma

določita državno tožilko, ki bo usmerjala predkazenski postopek, glede na točko l. in

obremenjenost posameznih tožilk. Državni tožilki, ki je usmerjala predkazenski

postopek, se praviloma dodeli zadevo v reševanje.

V drugih primerih usmerja predkazenski postopek po razporedu dežurna državna

tožilka, zadeva pa se dodeli v reševanje glede na v točki 1/4 navedena področja in

upoštevaje enakomerno obremenjenost državnih tožilk.

2. zadeve v zvezi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov vodijo vodja, namestnica in

okrožna državna tožilka svetnica Darinka Kastelan oziroma druga državna tožilka, ki jo

za vsak posamezni primer posebej določita vodja ali namestnica.

Zadeve, v katerih so bili dokazi pridobljeni s prekritimi preiskovalnimi ukrepi, praviloma

ovadbe rešuje državna tožilka, ki je postopek usmerjala. Usmerjanje z odrejanjem in

predlaganjem prikritih preiskovalnih ukrepov tožilke izvajajo v okviru delovnega časa,

v nujnih primerih pa tudi izven njega, kot dodatna dežurna tožilka, po odredbi vodje

tožilstva ali njene namestnice.

Državna tožilka, ki posamezno zadevo v zvezi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov

obravnava, je dolžna o stanju in o poteku zadeve redno obveščati vodjo tožilstva

oziroma njeno namestnico.

IV. Opravljanje zadev državnotožilske uprave

l. Zadeve državnotožilske uprave opravljata vodja tožilstva in njena namestnica. Na

podlagi pooblastila in pod njunim nadzorstvom navedene zadeve opravljata višja

svetovalka v pravosodju Mojca Švara, finančno računovodske zadeve pa svetovalka v

pravosodju Martina Špolad.

2. V primeru odsotnosti vodje tožilstva in njene namestnice ju v času njune odsotnosti

nadomeščajo okrožne državne tožilke po sledečem vrstnem redu:

- okrožna državna tožilka - svetnica Darja Špacapan,
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- okrožna državna tožilka - svetnica Darinka Kastelan,

- okrožna državna tožilka Marta Durnik Vukelic,

- okrožna državna tožilka - svetnica Ana Radovanovic Širok in

- okrožna državna tožilka Petra Poberaj.

3. Udeležbo tožilk na narokih in na drugih procesnih dejanjih odrejata vodja državnega

tožilstva in njena namestnica oziroma v njuni odsotnosti državna tožilka po zgoraj

navedenem vrstnem redu.

V. Dežurna služba

Dežurno službo opravljajo vse državne tožilke zaposlene na Okrožnem državnem tožilstvu 

v Novi Gorici. Razpored dežurne službe se praviloma pripravi za vsako trimesečje in sicer 

do 20. v mesecu pred iztekom trimesečja. Poleg rednega dežurstva lahko vodja tožilstva 

oziroma namestnica v primeru potrebe najprej ustno odredi dodatno dežurstvo, nato pa v 

treh dneh izdela pisno odredbo. 

Dežurstvo na sedežu državnega tožilstva poteka v ponedeljek in sredo od 8:00 ure do 16:30 

ure, v torek in četrtek od 8:00 ure do 16:00 ure in v petek od 8:00 ure do 15:00 ure. Stalna 

pripravljenost zaradi zagotovitve navzočnosti na delovnem mestu in na drugih procesnih 

dejanjih se izvaja po zaključku delovnega časa pa do 8:00 ure naslednjega dne ter ob 

sobotah, nedeljah, praznikih in v drugih dela prostih dnevih. 

Državna tožilka, ki je v okviru dežurstva usmerjala obsežnejši predkazenski postopek, 

praviloma obravnava in rešuje usmerjano zadevo. Vodja državnega tožilstva lahko v 

zahtevnih primerih, ko se načrtuje privedba večjega številka osumljencev k dežurnemu 

preiskovalnemu sodniku, odredi še dodatno dežurno tožilko. V primeru, da se zadeva v 

dežurstvu obravnava v času dveh odrejenih dežurstev, jo praviloma obravnava in zaključi 

tožilka, ki jo z obravnavo zadeve začela in usmerjala delo policije, če ni potrebe po dodelitvi 

stranske nosilke. 

Dežurne državne tožilke se v okviru dežurne službe udeležujejo nujnih procesnih dejanj v 

predkazenskem postopku in usmerjajo predkazenski postopek ter opravljajo druga nujna 

procesna dejanja. Predloge za nujna preiskovalna dejanja v okviru dežurne službe za 

dežurno tožilko v času dežurstva sestavijo višje pravosodne svetovalke. 
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Razpored dežurstva se hrani v pisarni vodje urada in se posreduje vsem državnim tožilkam, 

Okrožnemu sodišču v Novi Gorici, Policijski upravi Nova Gorica in Oddelku vojaške policije 

Ministrstva za obrambo. 

VI. Letni dopusti

Letni dopust se državnim tožilkam določi na podlagi Pravilnika o merilih za trajanje, 

primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev (U.r.l. RS št. 4/2012 in 71/2017), v skladu z 

določbami 57. člena ZDT-1 in drugimi veljavnimi zakoni ter predpisi, s posebnim pisnim 

sklepom najkasneje do 31. 3. 2021, iz katerega je razvidno število dni pripadajočega 

dopusta in način izrabe letnega dopusta. 

V skladu z določbami 4. odstavka 67. člena Državnotožilskega reda se določi naslednji način 

izrabe letnih dopustov državnim tožilkam: 

1. državne tožilke so dolžne napovedati predviden čas izrabe letnega dopusta do 30. 4.

2021 v pisni obliki vodji urada in ga praviloma izkoristiti v času sodnih počitnic od 15.

julija do 15. avgusta tekočega leta in po razporedu, ki ga pripravi vodja ali namestnica

do 15. 5. 2021 in posreduje vsem zaposlenim,

2. ostali del letnega dopusta državne tožilke izrabijo v soglasju z vodjo oz. namestnico

državnega tožilstva, na način, da ni ovirano tekoče delo tožilstva,

3. državne tožilke praviloma izrabijo letni dopust v okviru koledarskega leta, v katerem

so tudi pridobile pravico do njega. Prenos dopusta v naslednje leto je dopusten v

primerih, ko državne tožilke zaradi obremenitev z delom ne morejo v tekočem letu

izrabiti celotnega dopusta in

4. o izrat,j letnega dopusta izven časa sodnih počitnic mora biti vodja državnega tožilstva
l 

obveščena vsaj mesec dni pred izrabo tega dela dopusta, razen kadar gre za dopust v
�

trajanju do treh dni in državna tožilka ni razporejena na udeležbo pri procesnih dejanjih

v kazenskem postopku ali dežurna.

10/ 12 

OKROfNO DllŽAVNO TOflLSTVO V NOVI GORICI I URAD VODJE 
Prvomajska utica 50. 5000 Nova Gorica It: 05 335 74001 e:odtgo@dt-rs.siIwww.dt-rs.si 



VII. Mentorstvo pripravnikov

Mentorstvo državnotožilskih in sodnih pripravnikov določi vodja v razporedu 

usposabljanja posameznega državnotožilskega ali sodnega pripravnika. 

VIII. Izobraževanje

l. V okviru potreb okrožnega državnega tožilstva, interesov ter časovnih in finančnih

možnosti, se bodo državne tožilke, višje pravosodne svetovalke in pripravniki

udeleževali ponujenih oblik izobraževanja, zlasti tistih v okviru programov Vrhovnega

državnega tožilstva RS in Ministrstva za pravosodje in sicer tako, da bo zagotovljena

čimbolj enakomerna udeležba vseh.

2. Za posamezno izobraževanje zainteresirane državne tožilke in strokovni sodelavci se

morajo prijaviti pri vodji urada, njihovo udeležbo na posameznem izobraževanju pa

odreja ali odobri vodja tožilstva oziroma njena namestnica. Udeleženci morajo o

izobraževanju poročati po zaključenem izobraževanju in na izobraževanju prejeto

gradivo izročiti vodji urada, da ga posreduje vsem državnim tožilcem in višjim

pravosodnim svetovalcem, v kolikor gradivo ni posredovano s strani organizatorja

izobraževanja ali na drug način prejeto.

Damijana Bandelj 

višja državna tožilka 
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Dostaviti: 

1. Vrhovno državno tožilstvo RS, Ljubljana,

2. vsem državnim tožilkam in višjim pravosodnim svetovalkam,

3. oglasna deska Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici

4. spis, Tu
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