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OBRAZLOŽITVE  

 

- Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja se podeli Hinku Jenullu, vrhovnemu 
državnemu tožilcu svétniku na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (podelitev medalje za 
življenjsko delo na podlagi 4. člena Pravilnika): 
 
Hinko Jenull je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral junija 1976, pravosodni izpit je 
opravil v septembru 1978. Po opravljenem pravosodnem izpitu je ves čas delal v 
pravosodju, in sicer najprej kot strokovni sodelavec, nato kot preiskovalni sodnik, vodja 
sodne enote in sekretar Vrhovnega sodišča. Po osamosvojitvi Slovenije se je za deset let 
pridružil odvetnikom in bil tudi podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije. Iz 
odvetništva je poklicno pot nadaljeval na Ministrstvu za pravosodje, kjer je bil državni 
sekretar. Tožilstvu se je pridružil novembra 2003, ko je začel opravljati funkcijo vrhovnega 
državnega tožilca na Oddelku za kazenske zadeve na Vrhovnem tožilstvu RS in bil od leta 
2005 do 2009 vodja Oddelka za kazenske zadeve. Na Ministrstvo za pravosodje je bil v 
obdobju od 2010 do 2013 dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog, 
predvsem s področja zakonodajnih postopkov, sodeloval je tudi pri pripravi večjega števila 
predpisov s področja pravosodja. 

Hinko Jenull, ki na tožilstvu od leta 2013 deluje v nazivu svetnika, je izjemen strokovnjak 
na več pravnih področjih, med drugimi na gospodarskem, izvršilnem in stečajnem 
področju, njegovo posebno pozornost pa je v zadnjem obdobju vsekakor dobilo 
prekrškovno pravo. Izjemno aktiven je tudi pri publicističnem in pedagoškem delu, med 
drugim je s prispevki redno sodeloval tako pri Pravni praksi, kot tudi Odvetniku in Pravniku, 
kjer je sodeloval tudi pri njihovem urejanju. Je avtor izjemno velikega števila strokovnih in 
znanstvenih člankov, uvodnih pojasnil k zakonom, predavatelj na sodniških in tožilskih 
šolah, kot tudi na Upravni akademiji. Je stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski ter od leta 
2008 tudi za bosanski jezik. Bil je tudi viden in cenjen član in vrsto let podpredsednik 
Društva državnih tožilcev RS, član, podpredsednik in predsednik Državnotožilskega sveta, 
aktivno in zavzeto je deloval tudi v Društvu pravnikov Ljubljana in Zvezi društev pravnikov 
Slovenije, sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju in vodenju društva za zaščito žrtev Beli 
obroč.  

Vsekakor izjemen življenjski strokovni opus vrhunskega kazenskega pravnika, ki svoje 
široko pravno znanje brez kakršnihkoli zadržkov deli med svoje kolege in je zgled ne samo 
državnim tožilcem, temveč vsem pravnikom mlajših generacij. 
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- Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja se podeli Alešu Butali, vrhovnemu 
državnemu tožilcu svétniku na Vrhovnem državnem tožilstvu RS (podelitev medalje za 
življenjsko delo na podlagi 4. člena Pravilnika): 
 
Aleš Butala je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1976 in v letu 1979 opravil 
pravosodni izpit. Leta 1980 je bil izvoljen za sodnika in nato opravljal sodniško funkcijo kot 
sodnik prve stopnje do leta 1991, ko je bil izvoljen za višjega sodnika. Na civilnem oddelku 
Višjega sodišča v Ljubljani je delal kot pritožbeni sodnik in bil tudi predsednik zbora 
sodnikov ter vodja civilnega oddelka. Decembra 1994 je bil imenovan za namestnika 
Varuha človekovih pravic. To funkcijo je opravljal do 6. 12. 2006. Bil je prvi predstavnik 
naše države, ki je bil izvoljen za člana Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in 
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). V tem času je objavil več kot 
30 strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij ter aktivno sodeloval na mnogih 
posvetovanjih, seminarjih, predavanjih in okroglih mizah doma in v tujini. Na področju 
mednarodnega prava varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin je svoje znanje in 
izkušnje izpopolnjeval pri International Institute of Human Rights v Strasbourgu ter 
sodeloval na Human Rights Law and Practice Programme, ki ga je organiziral Institute of 
European Law na Univerzi v Birminghamu. Sodeloval je tudi pri uveljavitvi Opcijskega 
protokola h Konvenciji združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju. 

Državnemu tožilstvu se je pridružil v letu 2007, ko je začel opravljati funkcijo vrhovnega 
državnega tožilca na Oddelku za civilne in upravne zadeve Vrhovnega državnega tožilstva 
RS. Od leta 2008 do 2017 je bil vodja Strokovno informacijskega centra, od leta 2017 pa 
vodi Oddelek za organizacijo in razvoj upravljanja.  

Aleš Butala je s svojim obsežnim znanjem, vsestranskim delovanjem tako doma kot v tujini 
ter zavzetim in odgovornim delom, ob nenehni skrbi za lep slovenski jezik, prepoznavno   
prispeval k razvoju in krepitvi delovanja državnega tožilstva, kot tudi pravosodja v celoti.  

 

- Diplomo za nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja se podeli Janji Aleksandri 
Koren, okrožni državni tožilki na Vrhovnem državnem tožilstvu RS in Damirju Kusiću,  
okrožnemu državnemu tožilcu na ODT Koper (diploma na podlagi prve alineje 3. člena 
Pravilnika v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 8. člena Pravilnika): 
 
Okrožna državna tožilka Janja Aleksandra Koren je bila dne 15. 12. 2018 imenovana za 
okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju, trenutno pa je s svojo 
funkcijo dodeljena na Vrhovno državno tožilstvo RS. Okrožni državni tožilec Damir Kusić je 
bil dne 23. 7. 2020 imenovan za okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Kopru. Oba državna tožilca sta bila v letu 2020 imenovana v uredniški odbor 
Tožilska obvestila. Od dne imenovanja v uredniški odbor ves čas izkazujeta nadpovprečna 
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prizadevanja pri sestavi in oblikovanju Tožilskih obvestil, s tem ko sama skrbita za pripravo 
člankov, grafično podobo, izbiro tematik člankov ter celostno ustvarjanje navedenega 
glasila. S tem izkazujeta visoko stopnjo znanja, organizacijskih kompetenc, kolegialnosti in 
predanosti delu ter odgovornosti do funkcije, ki jo opravljata. Izdaja glasila je večinoma 
izključno v njuni domeni, kar zaradi zahtevnosti in angažmaja predstavlja nadpovprečne 
delovne uspeha.  

Janja Aleksandra Koren in Damir Kusić z izkazano požrtvovalnostjo in predanostjo delu za 
nemoteno izhajanje glasila Tožilska obvestila, ki je ključnega pomena za pravočasno in 
pravilno obveščanje okrožnih državnih tožilstev z novostmi, prispevata k razvoju sodne 
prakse ter notranjem organizacijskim razvojem.  

 

- Medaljo za življenjsko delo na področju pravosodja se podeli Liljani Tomić, okrožni 
državni tožilki svétnici na ODT Ljubljana (podelitev medalje za življenjsko delo na podlagi 
4. člena Pravilnika): 

 

Okrožna državna tožilka Liljana Tomić je državnotožilsko funkcijo, kot pomočnica 
okrožnega državnega tožilca, nastopila dne 26. 7. 1996, dne 11. 12. 1998 je bila imenovana 
na funkcijo okrožne državne tožilke, z dnem 1. 3. 2006 pa na položaj okrožne državne 
tožilske svetnice. Od leta 1998 do 2006 je vodila Zunanji oddelek na Vrhniki, od leta 2006 
dalje pa državnotožilsko funkcijo opravlja na Oddelku splošne kriminalitete. V času njenega 
dela na ODT v Ljubljani so ji bile v delo dodeljene tudi zelo kompleksne, pravno in dejansko 
zahtevne zadeve ter obsežno in medijsko zelo odmevne kazenske zadeve. Kljub veliki 
delovni obremenitvi je ves čas delala ažurno, hkrati pa je pri usmerjanju policije, reševanju 
dodeljenih zadev oziroma sprejemanju državnotolskih odločitev in zastopanju svojih stališč 
na glavnih obravnavah pokazala visoko stopnjo strokovnosti in obtožnice vedno zastopala 
zelo suvereno. S svojim delom je pripomogla tudi k razvoju dobre tožilske in posledično 
pomembne sodne prakse. S svojim vedenjem tako v službi kot izven službe je prispevala k 
ugledu tožilstva, svoje bogato znanje in delovne izkušnje pa je kot mentorica številnim 
strokovnim sodelavcem tudi nesebično predajala naprej, pri čemer je bila z nasveti in 
pravnimi mnenji ter stališči vedno v pomoč tudi mlajšim kolegom na tožilstvu. Njeno 
angažirano delo in odnos do sodelavcev je bil ves čas vzoren, spoštljiv in izjemno 
kolegialen. 

Liljana Tomič je v letih opravljanja državnotožilske funkcije na Okrožnem državnem 
tožilstvu v Ljubljani prevzemala odgovornost za najtežje, kompleksne in za prakso 
pomembne zadeve, prispevek njenega dela na tem državnem tožilstvu pa je izjemno velik. 
Ves čas je bilo zelo angažirana tudi v odnosu do mlajših, manj izkušenih kolegov, ki jim je 
bila z nasveti in pravnimi mnenji vedno v pomoč.  
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- Diplomo za življenjsko delo na področju pravosodja se podeli Mirici Habič, pravosodni 
sodelavki za preiskovalne kazenske zadeve na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani: 
 
Mirica Habič se je na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani zaposlila 1. 8. 2004, kot 
vpisničarka v pravosodnem organu. Od 1. 4. 2010 do upokojitve pa je zasedala delovno 
mesto pravosodne sodelavke za preiskovalne kazenske zadeve. Zaradi natančnosti, 
strokovnosti in samoiniciativnosti, ki jih je izkazovala pri svojem delu, ter zaradi njene 
pripravljenosti nuditi pomoč ostalim kolegom, je občasno tudi nadomeščala vodjo 
Evidenčno – vpisniške službe. Njeno delo in odnos do sodelavcev sta bila ves čas vzorna, 
spoštljiva in izjemno kolegialna. 

 

 

 

 

 

 

 


