Je avtor podpredsednik, ki ga
Florjančič nima?

Sedem sodnikov upravnega oddelka vrhovnega sodišča je v
posebni izjavi opozorilo, da nimajo nič s sporočilom, ki je
bilo prejšnji teden objavljeno na spletni strani vrhovnega
sodišča, da to spoštuje le tiste odločbe evropskega sodišča,
ki ga prepričajo z argumentacijo in da jih presoja evropskega
sodišča “v zadevi PRO PLUS” ni prepričala. Predsednik
vrhovnega sodišče Damijan Florjančič pa je na javni televiziji
voditelju odmevov Slavku Bobovniku včeraj pojasnil, da bi naj
bila kriva PR služba. A spet brez imen. Po ostrih odzivih
skupine nekdanjih ustavnih sodnikov, vrste pravnikov in tudi
protestu štirih vrhovnih sodnikov, je
Florjančič sporno
izjavo umaknil in jo nadomestil z obratno, da sodbe evropskega
sodišča za človekove pravice spoštujejo.

Sodniki upravnega oddelka niso nič
krivi
Da bi nenavadno stališče lahko nastalo na upravnem oddelku,
sem v članku, ko sem prejšnji teden opozoril na številne ostre
odzive in proteste pravnikov, zapisal v Spletnem časopisu in
tudi navedel imena vseh sedmih vrhovnih sodnikov, ki na
upravnem oddelku delajo. Domneva, da bi lahko sporno stališče
napisal kdo od njih, je bila napačna in se sodnikom za napako
opravičujem. Celotna izjava sedmih vrhovnih sodnikov je
takšna:

“Vrhovne sodnice in vrhovni sodniki Upravnega oddelka
Vrhovnega sodišča ne sprejemamo izjave, ki jo je Vrhovno
sodišče dne 24. 10. 2018 objavilo na spletni strani v zvezi s
sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi PRO
PLUS. Ta izjava ni bila dana niti v našem imenu niti z našo
vednostjo ali soglasjem, v zadevi pa tudi ni odločal senat
Upravnega oddelka.
V okviru svojih pristojnosti se vrhovne sodnice in vrhovni
sodniki Upravnega oddelka zavzemamo za odprto, javno in
transparentno sojenje ter izvedbo javnih obravnav v vseh
zadevah, v katerih so za to izpolnjeni ustavni oziroma
zakonski pogoji. To jasno izhaja iz naše sodne prakse kot
tudi iz dejstva, da smo prav mi tudi na Vrhovnem sodišču v
preteklih letih že izvedli javne obravnave. Temu nameravamo
slediti tudi v prihodnje.”
Podpisali so se pod to izjavo vrhovni sodniki upravnega
oddelka Peter Golob, Brigita Domjan Pavlin, Erik Kerševan,
Marko Prijatelj, Borivoj Rozman, Tatjana Steinman in Nataša
Smrekar.

Je nastalo na gospodarskem oddelku
ali na vrhu?

Članek z napačno domnevo o avtorstvu
Kdo je avtor medtem umaknjenega stališča vrhovnega sodišča, pa
ostaja nejasno. Trditev predsednika vrhovnega sodišča, da so
sporočilo pripravili (neznanci) v PR službi v sodelovanju z
(neznanimi) sodniki, na javni televiziji, ni razjasnila

veliko. Na obisku pri predsedniku republike Borutu Pahorju,
za sprejem pri predsedniku je prosilo vrhovno sodišče, je bil
v ponedeljek ob predsedniku Damijanu Florjančiču še vodja
gospodarskega oddelka vrhovnega sodišča Vladimir Balažic.
Ob Balažicu na tem oddelku delajo še sodniki Mile
Dolenc, Miodrag Đorđević in Franc Seljak.
Javno je najbolj znan Đorđević, ki ga je bivši pravosodni
minister Goran Klemenčič tik pred volitvami predlagal za
podpredsednika Florjančiču, a mu je – presenetljivo – s
kandidaturo spodletelo v državnem zboru, ker predsedniku
mandatno volilne komisije Mitju Horvatu (SMC) najprej
imenovanja ni uspelo spraviti na dnevni red, ker je bilo za to
le sedem poslancev. Zmanjkali so glasovi DeSUSa. V drugem
poskusu, aprila letos, pa je vodja poslanske skupine SDS Jože
Tanko predlagal, da bi Đorđevića umaknili. Za Tankov umik je
bilo devet poslancev, za Đorđevića sedem. Zato je Florjančič
še vedno brez podpredsednika.
Dogajanje je bilo nekoliko nenavadno tudi, ker je ministrstvo
pred komisijo zastopala direktorica direktorata Evelin
Pristavec Tratar. Praviloma ministre nadomeščajo državni
sekretarji, Klemenčič je imel dva. Ob Darku Staretu, ki je bil
nekoč zaposlen v Sovi, pozneje pa pri Klemenčiču na KPK, je
državna sekretarka bila še Tina Brecelj, s katero ima Đorđević
dva otroka. Brecljeva je v zadnjem mesecu, kar je izgubila
položaj državne sekretarke po imenovanju nove vlade, postala
vodja oddelka za odnose z javnostmi vrhovnega sodišča, ki je
nenavadno izjavo objavil.
V službi za odnose z javnostmi delajo Sven Berdon, Romana Ciko
Hočevar in Iztok Stržinar. Brecljeva, ki je šef, pa je
zaposlena v uradu predsednika Florjančiča.

