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Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 

23/2017; v nadaljnjem besedilu ZDOdv) in 17. člena Pravilnika o poslovanju državnega 

odvetništva (Uradni list RS, št. 64/2017; v nadaljnjem besedilu Pravilnik)  

 

 

 

i z d a j a m 

 
LETNI RAZPORED DELA ZA LETO 2023 

 

 

Naloge Državnega odvetništva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu Državno 

odvetništvo) opravljajo generalni državni odvetnik in namestnik generalnega državnega 

odvetnika (oba višja državna odvetnika), 53 višjih državnih odvetnikov, 15 državnih 

odvetnikov, 31 kandidatov za državne odvetnike ter 6 pravnikov. S tem letnim razporedom se 

za leto 2023 določa razporeditev višjih državnih odvetnikov, državnih odvetnikov in 

kandidatov za državne odvetnike po notranjih in zunanjih oddelkih Državnega odvetništva ter 

vodje notranjih in zunanjih oddelkov Državnega odvetništva. 

 

 

I. 

 

Sedež Državnega odvetništva v Ljubljani 

 

Na sedežu Državnega odvetništva v Ljubljani je 34 višjih državnih odvetnikov (vključno z 

generalnim državnim odvetnikom in namestnico generalnega državnega odvetnika), 11 

državnih odvetnikov, 15 kandidatov za državne odvetnike ter 1 pravnik, ki se razporedijo na 

naslednje oddelke: 

 

 

1. Svetovalno analitični oddelek 

 

Za vodjo Svetovalno analitičnega oddelka določam: 

- Igorja Kovačiča, višjega državnega odvetnika. 

 

Na oddelek so razporejeni še: 

- dr. Ivanka DEMŠAR POTOČNIK, višja državna odvetnica in namestnica vodje,  

- mag. Simon UMEK, višji državni odvetnik, 

- Ana PEŠEC, višja državna odvetnica, 

- Melita PRIMOŽIČ, državna odvetnica. 

 

 



2. Mednarodni oddelek 

 

Za vodjo mednarodnega oddelka določam: 

- mag. Natašo PINTAR GOSENCA, višjo državno odvetnico. 

 

Na oddelek so razporejeni še: 

- mag. Verena KLEMENC, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- mag. Ana DEŽMAN MUŠIČ, višja državna odvetnica, 

- Andreja GRUM, višja državna odvetnica, 

- mag. Bojana JOVIN HRASTNIK, višja državna odvetnica, 

- Tjaša MIHELIČ ŽITKO, višja državna odvetnica, 

- mag. Jana MORELA, višja državna odvetnica,  

- mag. Andreja VRAN, višja državna odvetnica, 

- Nik GOMBOC, kandidat za državnega odvetnika. 

 

 

3. Civilnopravni in gospodarski oddelek 

 

Za vodjo civilnopravnega in gospodarskega oddelka določam:  

- mag. Jerico HALILOVIČ, višjo državno odvetnico. 

 

Na oddelek so razporejeni še: 

- Mateja SENIH, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka za civilnopravno 

in gospodarskopravno področje, 

- Alenka BIBIČ BAN, državna odvetnica in namestnica vodje oddelka za področje 

izvršbe in insolvenčnih postopkov, 

- Ana Martina HOČEVAR, višja državna odvetnica, 

- Aleksandra KISOVEC, višja državna odvetnica, 

- mag. Zala LEŠNIK, višja državna odvetnica 

- Jasna LOVREC, višja državna odvetnica, 

- mag. Valerija ŠTER, višja državna odvetnica, 

- mag. Jasmina TRIVIČ, višja državna odvetnica, 

- mag. Nina COLARIČ, državna odvetnica,  

- mag. Martina METELKO KAPLAN, državna odvetnica, 

- Helena PETEK MAVRIČ, državna odvetnica, koordinator za insolvenčne zadeve, 

- Živa POPOVIČ, državna odvetnica, 

- Lucija AJDIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Katja BIGEC, kandidatka za državno odvetnico, 

- Mojca BORŠTNAR, kandidatka za državno odvetnico, 

- Blaž BOŽNAR, kandidat za državnega odvetnika, 

- Nika COTIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Meta JANČAR, kandidatka za državno odvetnica, 

- Jaka LAVRIČ, kandidat za državnega odvetnika,  

- Teja LJUBIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Maja NEMANIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Petra POZVEK, kandidatka za državno odvetnico, koordinator za področje izvršbe, 

- Petra REŽEK KUŠAR, LL.M. Zvezna republika Nemčija, kandidatka za državno 

odvetnico, koordinator za zadeve z mednarodnim elementom, 

- Petra STERLE, kandidatka za državno odvetnico, 

- Katja ŠTEPEC, kandidatka za državno odvetnico. 



 

 

4. Delovnopravni in socialno-pravni oddelek 

 

Za vodjo delovnopravnega in socialno-pravnega oddelka določam: 

- Ireno ŠKERBEC, višjo državno odvetnico. 

 

Na oddelek so razporejeni še: 

- Tajda TONI, državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Barbara BAVDEŽ ŽLAJPAH, višja državna odvetnica, 

- mag. Jurij GROZNIK, višji državni odvetnik, 

- Mojca MIHELČIČ, višja državna odvetnica, 

- dr. Boštjan TRATAR, višji državni odvetnik,  

- Anamarija ZAJC KOVAČIČ, višja državna odvetnica, 

- Jure JOVANOVIČ, državni odvetnik, 

- Tina KOREN ČAČOVIČ, državna odvetnica, 

- Valentina KOVAČIČ SEVER, državna odvetnica. 

 

 

5. Nepravdni oddelek 

 

Za vodjo nepravdnega oddelka določam: 

- Katjo DRNOVŠEK JARC, višjo državno odvetnico. 

 

Na oddelek so razporejeni še:  

- Gregor GODEŠA, višji državni odvetnik in namestnik vodje oddelka, 

- mag. Damjana DRAKSLER ZUPANC, višja državna odvetnica, 

- Slavica HAFNER, višja državna odvetnica,  

- Mateja KLEMENC ČEH, višja državna odvetnica, 

- mag. Mojca KRALJ PAJEK, višja državna odvetnica, 

- Majda KOŽELJ, državna odvetnica, 

- Sabrina LONČARIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Ana MARČINA, pravnica. 

 

 

II. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Celju 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Celju določam: 

- dr. Martino BUKOVEC, višjo državno odvetnico. 

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Alenka PAVIČ, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Metka KAKER, višja državna odvetnica, 

- Nuška ROJNIK, kandidatka za državno odvetnico, 

- Sonja SKERBIŠ, kandidatka za državno odvetnico,  

- Anamari ŠUC, kandidatka za državno odvetnico, 

- Azra PAJIĆ, pravnica, 

- Klemen ŽUGELJ, pravnik. 



 

 

III. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Kopru 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Kopru določam: 

- Mojco IVANČIČ JELAČIN, višjo državno odvetnico. 

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Tanja BERGOČ POLH, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka,  

- mag. Maja GRIŽON, državna odvetnica, 

- Jasna VITEZ, državna odvetnica, 

- mag. Špela KOCJANČIČ, kandidatka za državno odvetnico. 

 

 

IV. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Kranju 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Kranju določam: 

- Marka ČADEŽA, višjega državnega odvetnika.  

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Petra LAMPIČ BODLAJ, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Nina ČRNIČ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Andreja FERJAN, kandidatka za državno odvetnico, 

- Barbara FRIEDL, kandidatka za državno odvetnico. 

 

V. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Mariboru 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Mariboru določam: 

- Lucijo GORIŠEK PERC, višjo državno odvetnico. 

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Nina OŠLAK, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka,  

- Nives JERAS KAMENSKI, višja državna odvetnica,  

- Marcel REZAR, višji državni odvetnik, 

- Jasmina DUKARIĆ, državna odvetnica, 

- Danijela ĆUJO, kandidatka za državno odvetnico, 

- Maja KOLAR, kandidatka za državno odvetnico, 

- Jure PIRC, kandidat za državnega odvetnika, 

- Severina PUČNIK, kandidatka za državno odvetnico, 

- Vanja REBERNIK, pravnica. 

 

 

 

VI. 



 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Murski Soboti 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Murski Soboti določam: 

- Draga HODOŠČKA, višjega državnega odvetnika. 

 

Na zunanji oddelek sta razporejeni še: 

- Katja TOTH, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Klaudija VEGI JEŽ, višja državna odvetnica, 

- Romana GRAJFONER, kandidatka za državno odvetnico, 

- Davor KOREN, kandidat za državnega odvetnika. 

 

 

VII. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Novi Gorici 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Novi Gorici določam: 

- Heleno KODELE RUPNIK, višjo državno odvetnico.  

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Tanja URŠIČ, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Kati KRAPEŽ, kandidatka za državno odvetnico, 

- Tina BANDELJ, pravnica. 

 

 

VIII. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva v Novem mestu 

 

Za vodjo zunanjega oddelka v Novem mestu določam: 

- Sonjo POPOVIČ, višjo državno odvetnico. 

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Antonija GRAHEK, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Marija OSOLNIK ŠENICA, višja državna odvetnica, 

- mag. Anamarija TALJAT, državna odvetnica, 

- Nina ILOVAR MESOJEDEC, kandidatka za državno odvetnico. 

 

 

IX. 

 

Zunanji oddelek Državnega odvetništva na Ptuju 

 

Za vodjo zunanjega oddelka na Ptuju določam: 

- Valerijo VELE, višjo državno odvetnico. 

 

Na zunanji oddelek so razporejeni še: 

- Sanda LANGERHOLC LAH, višja državna odvetnica in namestnica vodje oddelka, 

- Nastja KLEIN, kandidatka za državno odvetnico 



- Kvirin PETRAČ, pravnik.  

 

 

X. 

 

V skladu s prvim odstavkom 39. člena Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva določam 

državnega odvetnika, ki je zadolžen za izobraževanje državnih odvetnikov in kandidatov za 

državne odvetnike: 

 

- mag. Jasmino Trivič, višjo državno odvetnico. 

 

Namestnik državnega odvetnika, ki je zadolžen za izobraževanje državnih odvetnikov in 

kandidatov za državne odvetnike:  

 

- mag. Simon Umek, višji državni odvetnik. 

 

Višja državna odvetnica mag. Jasmina Trivič je hkrati predstavnica Državnega odvetništva RS 

v strokovnem svetu Centra za izobraževanje v pravosodju pri Ministrstvu za pravosodje.  

 

 

XI. 

 

Letni razpored se objavi 15. 12. 2022 na spletni strani Državnega odvetništva in se začne 

uporabljati 1. 1. 2023.  

 

 

 

        dr. Ana Kerševan 

                                                                                      generalna državna odvetnica 
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