Sodnike, ki protestirajo, da
jih
ni
strah,
je
strah
razkriti svoja imena
Okrožno sodišče v Ljubljani, ki ga vodi višji sodnik Marjan
Pogačnik, je včeraj objavilo protestno izjavo 30 sodnikov
kazenskega, specializiranega in preiskovalnega oddelka na
medijske izjave okrožnega sodnika svetnika Zvjezdana
Radonjića, v kateri odločno zavračajo, da bi bili prestrašeni
ali ustrahovani in da bi morali paziti, da se komu ne
zamerijo.

Neverjetna pa je ta izjava, ki jo je objavilo sodišče samo,
zaradi tega, ker so jo objavili brez imen in priimkov
sodnikov, ki to trdijo in protestirajo proti trditvam sodnika
Radonjića.

Izjava brez imen in priimkov je čista sramota od protesta. Po
informacijah iz sodišča so imena prikrita celo na zahtevo
podpisnikov protesta samih.

Še svojih lastnih imen si, ko kritizirajo kritičnega
posameznega sodnika, ki se ne skriva, ti sodniki ne upajo

razkriti, bi lahko sklepali po tej povsem nenavadni objavi.
Popolnoma nejasno pa je, česa se bojijo in zakaj ni zraven
izjave podpisov, če se na sodišču že hvalijo z množičnostjo.

Medijev nepodpisana izjava menda 30 sodnikov, vsaj po prvih
reakcijah, ni nič zmotila. Kar je tudi nenavadno. Škandalozno,
celo.

Takšna je anonimna izjava 30 “pogumnih” sodnikov, katerih
imena in priimke na sodišču javnosti prikrivajo:

Ko sem včeraj popoldan izjavo nepodpisanih sodnikov opazil,
sem skušal preveriti, kako so lahko to objavili brez podpisov
teh 30 sodnikov, če res kaj protestirajo.

Je namreč v hudo sramoto tudi sodišču.

A ne v službi za stik z javnostjo in ne v kabinetu šefa
sodišča višjega sodnika Marjana Pogačnika nekaj po 16 uri niso
dvigovali telefonov.

Danes nekaj pred poldnevom pa so iz okrožnega sodišča vendarle
pojasnili, ker sem večkrat poklical tja tudi danes, da so se
za način objave na spletni strani sodišča odločili sodniki
sami in da vodstvo, pod katerega pristojnost sodi ta stran, ni
določalo načina objave.

Da bodo prikrili svoja imena, so torej odločili sodniki, ki so
protest podpisali, sami.

Marjan Pogačnik pa, sem izvedel, ko sem preverjal v njegovem
uradu, je že dalj časa na službeni poti in ni odločal v tem
primeru.

Mimogrede, vseh sodnikov na tem sodišču je 99, ali dobra
desetina vseh v državi.

Objavljam spisek vseh sodnikov na tem sodišču, tudi iz
oddelkov, ki niso podpisali te izjave. Imena sodnikov niso
državna skrivnost ali osebni podatek. So pa sodniki kazenskega
in preiskovalnega oddelka navedeni na začetku.

Celoten spisek vseh sodnikov, slaba tretjina
podpisala izjavo, na tem sodišču je takšen:

Urad predsednika

je

torej

Sonja Ilovar Gradišar, podpredsednica sodišča
Mihela Mohorič, podpredsednica sodišča
Marjan Pogačnik, predsednik sodišča
Kazenski oddelek
Klavdija Bercieri
Sinja Božičnik
Tomaž Bromše
Marko Češnovar – dodeljen na Sodni svet
Nina Drozdek Draganič
Gorazd Fabjančič
Dejana Fekonja
Katarina Gabrijel Muhič
Polonca Herman
Martin Jančar
Jasmina Javornik
Ciril Keršmanc
Mojca Kocjančič
Špela Koleta
Deja Kozjek, vodja oddelka
Alja Kratovac
Marjana Lap
Vladislava Lunder
Vesna Podjed
Maja Povhe
Zvjezdan Radonjič
Andreja Sedej Grčar
Srečko Škerbec
Irena Škulj Gradišar
Ana Testen

Polonca Valentinčič Bertoncelj
Živa Zaplotnik – dodeljena na Vrhovno sodišče RS
Preiskovalni oddelek
Deša Cener
Karmen Erčulj
Dunja Franken
Gregor Klun
Marjutka Paškulin, vodja oddelka
Suzana Putrih
Damjana Stele
Gregor Žika Ševo
Irena Topolšek
Tanja Tošič Benigar
Sabina Višnjevec
Oddelek za družinsko sodstvo
Eleonora Baš
Marjeta Metka Kapler
Irma Kirin
Alenka Klemenčič – dodeljena na Sodni svet
Martina Lepoša Hajtnik
Nadja Marolt, vodja oddelka
Mirjana Reberc
Maja Rozman – dodeljena na Sodni svet
Oddelek za gospodarsko sodstvo
Daja Bah Koren
Alja Cerovšek
Gregor Collauti
Djordje Grbović

Natalija Horvat Pasar
Irena Jeraj Kuhar
Katja Kmetič
Urška Kusič
Maja Letonja
Helena Miklavčič, vodja oddelka
Mojca Mlakar
Polona Mlakar Adam
Jelka Rozman
Andreja Simsič – dodeljena na Vrhovno sodišče RS
Lidija Smolar
Mojca Smrekar Tomelj
Melita Štefančič
Sonja Teržan
Dragan Trivić
Sabina Valek Derganc
Katarina Vodopivec
Dida Volk
Stečajni oddelek
Majda Čebulj
Mateja Dobovšek, vodja oddelka
Urška Gašperin
Irena Pahor
Irena Rozman
Jože Ruparčič
Pravdni oddelek
Dušana Bajc
Andrejka Burja Kračman
Barbara Fajdiga Jadek

Vera Gams Premerl
Doris Jarc
Sergeja Jeras – razporejena na Okrajno sodišče v Domžalah
Jadranka Juhant
Vanja Klavora
Franc Krepfl
Bojana Maravič
Božena Novak
Jelka Podgoršek
Vesna Ponikvar
Maja Primožič
Lidija Ravbar – razporejena na Okrajno sodišče na Vrhniki
Aleksander Šmid, vodja oddelka
Jasminka Jaša Trklja
Metka Turk
Tatjana Turk Pilič
Barbara Zakelšek Humar – dodeljena na Vrhovno sodišče RS
Ksenija Zeilhofer Orehek
Martina Zidar

Po objavi članka nobeden od podpisanih sodniki še ni
protestiral, da niso krivi za sramoten način obveščanja
javnosti na sodišču, ki ga vodi Marjan Pogačnik.

V spletnem časopisu sem pa tudi službo za odnose z javnsotmi
okrožnega sodišča opozoril, da bo spletni časopis imena vseh
sodnikov, če se bodo prenehali skrivati, objavil.

Javnost ima pravico vedeti, kdo so. Izjavo so podpisovali v

službenem času o službenih zadevah in s prikrivanjem kratijo
pravico javnosti do obveščenosti.

Prvotni članek sem, ko gre za spisek sodnikov, rahlo popravil,
da je bolj jasno iz katerih oddelkov so podpisniki in iz
kateri oddelkov ni podpisnikov.

