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Številka: CE- Tu- 1/3/2022 
Datum: 8. 12. 2022

Na podlagi 142. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), v zvezi s 66. in 67. členom  
Državnotožilskega reda (DTR), po predhodnem mnenju kolegija Okrožnega državnega 
tožilstva v Celju z dne 8. 12. 2022 izdajam

LETNI  RAZPORED  DELA  ZA  LETO  2023 
(izvleček)

s katerim določim razporeditev državnih tožilcev v oddelke oziroma notranje organizacijske 
enote, njihovo pravno področje dela, vodje in namestnike vodij oddelkov oziroma notranjih 
organizacijskih enot, izhodišča in okvirni način odrejanja razporeda dežurstev in časa izrabe 
letnih dopustov ter določitev državnih tožilcev, ki v nujnih in neodložljivih zadevah 
nadomeščajo vodjo in namestnika vodje državnega tožilstva, vodje oddelkov in drugih 
notranjih organizacijskih enot ter vrstni red nadomeščanja. 

I. Razporeditev državnih tožilcev v oddelke ter določitev vodij in namestnikov vodij 
oddelkov 

1. Državnotožilska uprava

vodja tožilstva: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman Razgoršek, 
namestnica vodje tožilstva: višja državna tožilka Petra Apšner, 

Zadeve državnotožilske uprave na ZO v Velenju opravlja 

vodja ZO: višji državni tožilec Darko Oprešnik1, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti ga 
nadomešča namestnik vodje ZO: okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik, ki je z letnim 
razporedom dodeljen na zunanji oddelek. 

1 Soglasje Državnotožilskega sveta, št. Dts 19/2022, z dne 16. 11. 2022
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2. Oddelki

Oddelek za pritožbe in pogajanja

vodja oddelka: višja državna tožilka Petra Apšner,
namestnica vodje oddelka: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman Razgoršek,

80 % višja državna tožilka                        Petra Apšner                                                 
80 % višja  državna tožilka                       mag. Simona Kuzman Razgoršek
20 % višji državni tožilec Darko Oprešnik
20% okrožna državna tožilka svetnica   Marija Sladič  
20 % višja državna tožilka                        Nadja Sovinc                                                 

Splošno kazenski oddelek

vodja oddelka: okrožni državni tožilec svetnik Gorazd Kacijančič,
namestnica vodje oddelka: okrožna državna tožilka svetnica Gabrijela Omerzu Geršak, 

okrožni državni tožilec svetnik              Gorazd Kacijančič
okrožna državna tožilka svetnica                          Gabrijela Omerzu Geršak
okrožna  državna tožilka                   Ksenja Cizl
okrožna državna tožilka              Katja Leban
okrožna  državna tožilka Renata Inkret 
okrožna državna tožilka             Maja Lajh 
okrajna državna tožilka                              Katarina Šilec
okrajna državna tožilka                              Kristina Zelič Antolič
okrajni državni tožilec                              Jernej Ostruh
50% okrajna državna tožilka mag. Urška Germadnik Šupek
20 % višja državna tožilka mag. Simona Kuzman Razgoršek

Oddelek za kazniva dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost 

vodja oddelka: okrožna državna tožilka svetnica Marjeta Kreča,
namestnica vodje oddelka: okrožna državna tožilka svetnica Marija Sladič,

okrožna  državna tožilka svetnica   Marjeta Kreča
okrožna državna tožilka svetnica                 Tanja Berglez
okrožna državna tožilka svetnica                          Jasna Leskošek  
80 % okrožna državna tožilka svetnica                       Marija Sladič
50% okrajna državna tožilka mag. Urška Germadnik Šupek 
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Gospodarsko kazenski oddelek

vodja oddelka: višja državna tožilka Nadja Sovinc,  
namestnica vodje oddelka: okrožna državna tožilka Katja Kunej,

80% višja državna tožilka                Nadja Sovinc 
okrožna državna tožilka                             Katja Kunej
okrožni državni tožilec            Marko Borovnik
okrajna državna tožilka                   Irena Igerc
20 % višja državna tožilka                   Petra Apšner

Zunanji oddelek v Velenju

vodja oddelka: višji državni tožilec Darko Oprešnik,
namestnik vodje oddelka: okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik,

80 % višji državni tožilec    Darko Oprešnik 
okrajni državni tožilec                  Jošt Jeseničnik
okrajna državna tožilka              mag. Davorina Hovnik

II. Zadolžitve po pravnih področjih dela

Za področja in skupine kaznivih dejanj, ki se po Politiki pregona državnega tožilstva RS 
obravnavajo prednostno, so določeni državni tožilci po naslednjem razporedu:

Gospodarska kriminaliteta:
- Insolvenčna kriminaliteta (čl. 226, 227 KZ-1) - Nadja Sovinc, višja državna tožilka,
- Kazniva dejanja na škodo finančnih interesov RS in EU (čl. 229, 230, 249, 250 KZ-1) - 

Katja Kunej, okrožna državna tožilka,
- Zloraba položaja ali zaupanja pri gosp. dejavnosti, kazniva dejanja v zvezi s trgom 

finančnih instrumentov, pranje denarja (čl. 240, 231, 238, 239, 245 KZ-1) - Petra Apšner, 
višja državna tožilka, 

Korupcijska kriminaliteta:
- Korupcija v gospodarstvu (nedovoljeno sprejemanje/dajanje daril čl. 241, 242 KZ-1) - 

Marko Borovnik, okrožni državni tožilec,
- Korupcija v javnem sektorju (jemanje/dajanje podkupnine čl. 261, 262, sprejemanje 

koristi/dajanje daril za nezakonito posredovanje čl. 263, 264 KZ-1)- Ksenja Cizl, okrožna 
državna tožilka,
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Organizirana kriminaliteta:
- Kazniva dejanja v zvezi z nezakonitim blagom (prepovedane droge čl. 186/3 KZ-1, 

tihotapstvo čl. 250/4 KZ-1, orožje čl. 307/2 KZ-1) – Gabrijela Omerzu Geršak, okrožna 
državna tožilka svetnica, Maja Lajh, okrožna državna tožilka in Katarina Šilec, okrajna 
državna tožilka,

- Organiziranje ilegalnih migracij (čl. 308/6 KZ-1)- Ksenja Cizl, okrožna državna tožilka,
-  Organiziran kriminal na škodo ranljivih žrtev (trgovina z ljudmi čl. 113/5 KZ-1, zloraba 

prostitucije čl. 175/3 KZ-1) – mag. Urška Germadnik Šupek, okrajna državna tožilka,
- Organiziran kriminal zoper premoženje (velika tatvina čl. 205/3 KZ-1, rop čl. 206/3 KZ-1, 

goljufija čl. 211/4 KZ-1, izsiljevanje čl. 213/4 KZ-1)- Gabrijela Omerzu Geršak, okrožna 
državna tožilka svetnica, Jošt Jeseničnik, okrajni državni tožilec,  

Huda nasilna kazniva dejanja:
- Kazniva dejanja zoper življenje in telesno integriteto (čl. 115, 116, 117, 123, 124 KZ-1)- 

Gorazd Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik,

Terorizem: (čl. 108, 108a, 109, 110, 111 KZ-1)- mag. Urška Germadnik Šupek, okrajna 
državna tožilka,

Kazniva dejanja, katerih žrtve so ranljive osebe:
- Kazniva dejanja zoper temeljno svobodo samoodločanja (čl. 112, 113, 174 KZ-1)- Marija 

Sladič, okrožna državna tožilka svetnica,
- Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (čl. 170, 171, 172, 174/1 KZ-1)- Marjeta 

Kreča, okrožna državna tožilka svetnica, 
- Kazniva dejanja katerih žrtve so otroci in mladoletniki (čl. 173, 173a, 174/2, 176, 112/3, 

113/2, 120/2, 120/3, 132a/2, 134/2, 134a/2, 174/2, 175/2, 186/2, 187/2)- Tanja 
Berglez, okrožna državna tožilka svetnica, mag. Urška Germadnik Šupek, okrajna 
državna tožilka,

- Kazniva dejanja zoper družino (čl. 190, 191, 192 KZ-1)- Jasna Leskošek, okrožna državna 
tožilka svetnica, mag. Davorina Hovnik, okrajna državna tožilka,

Kazniva dejanja na škodo delavcev:
- Kazniva dejanja zoper delovni in socialni položaj in zoper osebno dostojanstvo pri delu 

(čl. 196, 202, 199, 197 KZ-1) - Irena Igerc, okrajna državna tožilka, 
- Kaznivo dejanje zoper osebno varnost pri delu (čl. 201 KZ-1)- Kristina Zelič Antolič, 

okrajna državna tožilka,

Kazniva dejanja, katerih storilci so nosilci javnih funkcij:
- Zloraba uradnega položaja ali pravic, oškodovanje javnih sredstev, nevestno delo v 

službi, kvalificirane oblike kaznivih dejanj, katerih storilec je uradna oseba (čl. 257, 
257a, 258, 131/3, 133/2, 135a/2, 136/2, 137/3, 138/2, 139/5, 141/3, 143/7, 144/2, 
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145/2, 209/2, 250/3, 259, 260/1, 266, 267, 268, 283/5, 287/5, 297/5 KZ-1)- Gorazd 
Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik, Darko Oprešnik, višji državni tožilec,

 
Kibernetski kriminal: (čl. 221, 237 KZ-1)- Jernej Ostruh, okrajni državni tožilec, 

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (čl. 297 KZ-1)- Renata Inkret, okrožna 
državna tožilka,

Zadeve, primerne za uporabo začasnega zavarovanja odvzema premoženjske koristi ali 
premoženja: Nadja Sovinc, višja državna tožilka,

Starejše nerešene zadeve: mag. Simona Kuzman Razgoršek, višja državna tožilka in Petra 
Apšner, višja državna tožilka.

III. Dežurna služba

Dežurno službo, ki je sestavni del izvajanja državnotožilske funkcije, opravljajo vsi državni 
tožilci, ki funkcijo opravljajo na sedežu ODT Celje in na ZO, z izjemo državnih tožilcev, ki so 
zaradi zdravstvenih razlogov, nege otroka do 3 leta starosti in odločbe o opravljanju 
skrajšanega delovnega časa, opravičeni dežuranja.

Dežurstvo in pripravljenost državnih tožilcev se izvaja po razporedu dežurstva, ki ga vodja 
tožilstva izda za vsak mesec po četrtletjih, najmanj 7 dni, v času poletnega poslovanja sodišča 
pa najmanj 14 dni pred začetkom tega obdobja in se vroči vsem državnim tožilcem, ki bodo 
opravljali dežurno službo in državnotožilskemu osebju, ki sodeluje pri opravljanju nujnih 
procesnih dejanj izven delovnega časa.

Pri razporejanju državnih tožilcev v dežurno službo se upošteva enakomerna obremenjenost 
tožilcev glede na število dni dežuranja in glede na odrejanje dežurstev v času praznikov. 

Dežurstvo na sedežu državnega tožilstva je od ponedeljka do četrtka od 8. do16. ure, v petek 
od 8. do 15. ure, stalna pripravljenost zaradi zagotovitve možnosti prihoda na delovno mesto 
pa od 16. oz. 15. ure do 8. ure naslednjega dne ter ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih 
dela prostih dnevih, če vodja tožilstva ne odredi drugače.

Vodja tožilstva lahko v posebnih okoliščinah (ko se načrtuje privedba večjega števila 
osumljencev k dežurnemu preiskovalnemu sodniku ipd.) določi dodatnega državnega tožilca 
za dežurstvo in pripravljenost. 
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Dežurni državni tožilci v okviru dežurne službe sodelujejo s policijo ter drugimi pristojnimi 
državnimi organi v predkazenskem postopku, kar obsega medsebojno obveščanje in 
tožilčevo usmerjanja predkazenskega postopka, udeležbo pri nujnih procesnih dejanjih in 
drugih opravilih predkazenskega ali kazenskega postopka in druga nujna dejanja v 
predkazenskem postopku.

Dežurni državni tožilec mora na delovno mesto ali na kraj, kjer je potrebno opraviti nujno 
procesno dejanje, prispeti praviloma v okviru ene ure od takrat, ko je bil obveščen o potrebi 
za prevzem nujnih procesnih dejanj. V posameznih primerih, če zaradi kadrovske zasedenosti 
ali težje dostopnih krajev, ne bo mogoče zagotoviti odzivnega časa ene ure, se določi daljši 
odzivni čas in sicer do največ dve uri. 

Sodelovanje državno tožilskega osebja pri opravljanju nujnih procesnih dejanj izven 
delovnega časa se odreja po razporedu, ki ga vodja urada izdela za vsak mesec po četrtletjih, 
najmanj 7 dni, v času poletnega poslovanja sodišča pa najmanj 14 dni pred začetkom tega 
obdobja in se vroči vsem državnim tožilcem, ki bodo opravljali dežurno službo in 
državnotožilskemu osebju, ki sodeluje pri opravljanju nujnih procesnih dejanj.

Zgoraj navedeni odzivni časi veljajo tudi za prihod državnotožilskega osebja na delovno 
mesto ali na kraj kjer sodeluje pri opravljanju nujnih procesnih dejanj. 

IV.  Letni  dopusti 

Državni tožilci in javni uslužbenci so do 1. aprila tekočega leta dolžni sporočiti kadrovici 
predviden čas izrabe pretežnega dela letnega dopusta, zaradi izdelave okvirnega razporeda 
letnega dopusta, ki ga vodja tožilstva izda do 15. aprila za tekoče leto.

Celoten dopust državni tožilci in javni uslužbenci praviloma izrabijo v okviru koledarskega 
leta, v katerem so pridobili pravico do dopusta. Prenos dopusta v naslednje leto je dopusten 
v primerih, ko zaposleni zaradi obremenitev z delom ni uspel v tekočem letu izrabiti 
celotnega dopusta.

Pretežni del letnega dopusta morajo državni tožilci in javni uslužbenci izkoristiti v času 
poletnega poslovanja sodišč od 15. julija do 15. avgusta v tekočem letu, ostali del dopusta bo 
izrabljen v soglasju z vodjo tožilstva oz. vodjo ZO, tako da ne bo ovirano tekoče delo.

O izrabi dopusta izven časa poletnega poslovanja sodišč mora biti vodja tožilstva oz. vodja ZO 
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 
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ali dežurstvo. Navedeno ne velja za javne uslužbence, ki lahko dopust v soglasju z vodjo 
urada oz. vodjo ZO, najavijo tudi v krajšem času pred izrabo dopusta.

V. Nadomeščanje

V času dopustov in drugih odsotnosti, v nujnih in neodložljivih zadevah mag. Simono Kuzman 
Razgoršek, vodjo tožilstva nadomešča:
- Petra Apšner, namestnica vodje tožilstva, v njeni odsotnosti pa v okviru danih pooblastil 
državni tožilci po naslednjem vrstnem redu:
- Marjeta Kreča, okrožna državna tožilka svetnica, vodja oddelka za kazniva dejanja 
mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno nedotakljivost,
- Gorazd Kacijančič, okrožni državni tožilec svetnik, vodja splošno kazenskega oddelka,
- Nadja Sovinc, višja državna tožilka, vodja gospodarskega oddelka. 

Nadomeščanje vodij oddelkov v času njihove odsotnosti:
- vodjo pritožbenega oddelka nadomešča: višja državna tožilka mag. Simona Kuzman 

Razgoršek, 
- vodjo splošno kazenskega oddelka nadomešča: okrožna državna tožilka svetnica 

Gabrijela Omerzu Geršak,  
- vodjo oddelka za kazniva dejanja mladoletnikov, družinsko nasilje in zoper spolno 

nedotakljivost nadomešča: okrožna državna tožilka svetnica Marija Sladič, 
- vodjo gospodarskega kazenskega oddelka nadomešča: okrožna državna tožilka  Katja 

Kunej,
- vodjo Zunanjega oddelka v Velenju nadomešča: okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik.

Veljavnost in začetek izvajanja  letnega razporeda

Kolegij državnega tožilstva je dal predhodno mnenje k predlogu letnega razporeda dela 
(drugi odstavek 132. člena ZDT-1) na kolegiju dne 8. 12. 2022 in sicer, da se sprejme Letni 
razpored dela za leto 2023 št. CE-Tu-1/4/2021 z dne 24. 11. 20222. 

PRAVNI POUK: Na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZDT-1 lahko razporejeni državni 
tožilec zoper razporeditev na določeno pravno področje dela v treh dneh po objavi letnega 
razporeda na elektronski oglasni deski državnega tožilstva, napove pritožbo vodji državnega 
tožilstva, ki določa letni razpored, ta pa mora v nadaljnjih treh dneh obrazložiti svojo 
odločitev. Državni tožilec lahko v osmih dneh od prejema obrazložitve, vloži pritožbo, ki ne 

2 Številka in datum predloga letnega razporeda z isto vsebino.
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zadrži izvršitve. O pritožbi v 30 dneh odloči Državnotožilski svet po predhodnem mnenju 
generalnega državnega tožilca.

mag. Simona Kuzman Razgoršek
višja državna tožilka
   vodja  tožilstva

Objavljeno na oglasni deski ODT v Celju dne 8. 12. 2022
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