Številka: Tu-1/1/2020-4
Datum: 20. 5. 2020

Na podlagi določil prvega odstavka 110. člena, 143. člena, tretjega odstavka 189. člena ter
191. člena Zakona o državnem tožilstvu ZDT-1 (Uradni list RS, št. 58/11 47/12, 19/15, 36/19),
66. in 67. člena Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12, 38/13, 45/16, 64/19),
določam naslednji
Spremembo št. 1 LETNEGA RAZPOREDA DELA
OKROŽNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA V KOPRU
ZA LETO 2020
1.
Spremeni se točka 2/a, in sicer glede razporeda okrožnih državnih tožilcev sedežu Okrožnega
državnega tožilstva v Kopru, tako da se sedaj glasi:
»Razpored državnih tožilcev:
a) na sedežu Okrožnega državnega tožilstva v Kopru so razporejeni:
Višji državni tožilci:




Barbara MILIĆ ROŽMAN – vodja,
Tamara PAHOR – namestnica vodje,
Nataša VALENTIČ KUŠTRA.

Okrožne državne tožilke:









Janja HVALA, svétnica,
Polona VEBERIČ,
Natali VOLČIČ IVANIČ,
Albina ŠKAPIN POČKAR,
Nedica MERLO, svétnica,
Mija PAPEŽ,
Vesna MEDICA.

Okrajna državna tožilka:
Katjuša POROPAT LAKOŠELJAC .«.
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2.
Spremeni se točka 3a in b tako, da se sedaj glasi:
»a) v splošno kazenski oddelek določam:
- okrožno državno tožilko svѐtnico Janjo HVALA, za vodjo oddelka,
- višjo državno tožilko Natašo VALENTIČ KUŠTRA z nadpolovično obremenitvijo,
- okrožno državno tožilko Natali VOLČIČ IVANIČ,
- okrožno državno tožilko Albino ŠKAPIN POČKAR,
- okrožno državno tožilko svѐtnico Nedico MERLO z okvirno podpolovično obremenitvijo,
- okrožno državno tožilko Mijo PAPEŽ,
- okrožno državno tožilko Vesno MEDICA.
b) v gospodarsko - korupcijski oddelek določam:
- višjo državno tožilko Tamaro PAHOR, za vodjo oddelka, z nadpolovično obremenitvijo,
- okrožno državno tožilko Polono VEBERIČ,
- okrajno državno tožilko Katjušo POROPAT LAKOŠELJAC.«.

3.
Spremeni se točka 4 tako, da se sedaj glasi:
»Za skrbnike izvajanja Politike pregona državnega tožilstva R Slovenije s področij sklopov
prednostnih zadev določam:
-

za področje gospodarske kriminalitete višjo državno tožilko Tamaro PAHOR,
za področje korupcijske kriminalitete okrožno državno tožilko Polono VEBERIČ,
za področje organizirane kriminalitete okrožno državno tožilko svѐtnico Janja HVALA,
za področje hudih nasilnih kaznivih dejanj okrožno državno tožilko Vesno MEDICA
za področje terorizma višjo državno tožilko Natašo VALENTIČ KUŠTRA,
za področje kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve ranljive osebe višjo državno tožilko Natašo
VALENTIČ KUŠTRA,
za področje kaznivih dejanj na škodo delavcev višjo državno tožilko Tamaro PAHOR,
za področje kaznivih dejanj, katerih storilci so nosilci javnih funkcij okrožno državno tožilko
Polono VEBERIČ,
za kibernetski kriminal okrožno državno tožilko svѐtnico Janja HVALA,
za kazniva dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti okrožno državno
tožilko Natali VOLČIČ IVANIČ.

Za skrbnika finančnih preiskav se določi okrožna državna tožilka Vesna MEDICA in se za njeno
namestnico določi okrožna državna tožilka Polona VEBERIČ. O finančnih preiskavah po ZOPNI
odločajo vsi državni tožilci v dodeljenih zadevah, kjer so izpolnjeni pogoji za uvedbo le-teh.
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Na dvojezično poslovanje se razporedita okrožna državna tožilka svѐtnica Janja HVALA in
okrožna državna tožilka Natali VOLČIČ IVANIČ.
Na delo za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč se določita okrajna
državna tožilka Katjuša POROPAT LAKOŠELJAC in okrožna državna tožilka svѐtnica Janja
HVALA.
Na delo za morebitne civilne zadeve se razporedita okrožni državni tožilki Albina ŠKAPIN
POČKAR in Natali VOLČIČ IVANIČ.«.
4.
Spremeni se točka 5 tako, da se sedaj glasi:
»Za kontaktno osebo za obveščanje Eurojusta o primerih, za katere se lahko predvideva
veljavni ZSKZDČEU-1, je določena okrožna državna tožilka svѐtnica Janja HVALA.
Za kontaktno osebo evropske pravosodne mreže (EJN) je določena okrajna državna tožilka
Katjuša POROPAT LAKOŠELJAC.«.
5.
Spremeni se točka 7 tako, da se sedaj glasi:
»Poleg zadev iz 3. in 4. točke imajo državni tožilci še nalogo sprejemati obvestila policijskih
postaj in operativno komunikacijskega centra o zaznavi kaznivih dejanj in morebitni udeležbi
na ogledih ter zaslišanjih oseb privedenih preiskovalnemu sodniku in sprejemati kazenske
ovadbe občanov, podane na zapisnik.
O podajanju predlogov preiskovalnemu sodniku vezanih na izdajo odredb po 149.b, c in e čl.
ZKP, 156. čl. in 214 ZKP odločajo vsi tožilci, ki jo jim take zadeve dodeljene.
O podajanju predlogov preiskovalnemu sodniku, vezanih na izdajo odredb, kakor tudi izdajo
dovoljenj državnih tožilcev zaradi izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov po členih 149a,
150, 150a, 150b 151, 155, 155a, 159 ZKP odločajo državni tožilci Janja HVALA, Tamara PAHOR,
Natali VOLČIČ IVANIČ in Barbara MILIĆ ROŽMAN, ob upoštevanju prisotnosti ter trenutno
obremenjenost z zadevami.
Podajanje predlogov in dovoljenj iz 3. odstavka tega člena, je vezano na predhodno mnenje
oziroma soglasje vodje tožilstva.«.
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6.
Spremeni se točka 8 tako, da se sedaj glasi:
»Na opravljanje dela dežurne službe na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru so razporejeni
tožilci Barbara MILIĆ ROŽMAN, Tamara PAHOR, Janja HVALA, Nataša VALENTIČ KUŠTRA,
Polona VEBERIČ in Natali VOLČIČ IVANIČ.
Ti državni tožilci odločajo tudi o predlogih za tajno opazovanje na podlagi 40.člena
Schengenske konvencije.
Razpored dežurstva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru odredi vodja.«.

7.
Ta sprememba letnega razporeda dela Okrožnega državnega tožilstva v Kopru za leto 2020
začne veljati takoj. Sprememba se objavi na oglasni deski tožilstva.

Barbara MILIČ ROŽMAN
višja državna tožilka
vodja tožilstva

Objava:
- na oglasni deski ODT Koper
- na spletni strani VDT RS

V vednost po elektronski pošti:
- državnim tožilcem,
- strokovnim sodelavcem,
- Generalnemu državnemu tožilcu RS,
- Vpisnik Tu, tu
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