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Odgovor na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za pravosodje 
mag. Gorana Klemenčiča

Skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, članov poslanske skupine 
SDS, s prvopodpisanim Jožetom Tankom, je 27. 9. 2017 vložila interpelacijo zoper ministra za 
pravosodje mag. Gorana Klemenčiča. Podpisniki interpelacije predlagajo, da se po opravljeni 
razpravi razreši ministra, in sicer zaradi: 

1. zavajanja javnosti v zvezi z njegovim ravnanjem na Komisiji za preprečevanje korupcije v 
zvezi s preiskavo milijarde evrov plačil iranskega denarja preko Nove Ljubljanske banke 
d.d., Ljubljana glede suma pranja denarja, financiranja proliferacije in terorizma ter 
drugih dejanj in stališč ministra pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico 
izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in pravosodne institucije;

2. odgovornosti zaradi nepriprave tiste zakonodaje na področju pravosodja, ki bi 
omogočila celostno reformo pravosodja in druge nujne spremembe, ki bi Republiko 
Slovenijo približale vrednotam, normam in standardom Evropske Unije. 

UVODNO

Očitke, izhajajoče iz interpelacije, kot neutemeljene v celoti in argumentirano zavračam. 

a) Zadeva »Irangate«

Očitek o mojem domnevno zavajajočem, nepravilnem ali celo nezakonitem ravnanju v vlogi 
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in pozneje ministra za pravosodje v 
zadevi ”Irangate” je v celoti neresničen, kar podrobno argumentiram spodaj v prvem delu 
odgovora. In obenem že v uvodu dodajam svoje obžalovanje, da je mešanica osebnih motivov 
in odnosa podpisnikov interpelacije do mene kot nekdanjega predsednika KPK na eni strani in 
dejstva, da se v omarah bančne luknje, tudi Nove kreditne banke Maribor (NKBM), in 
nezadostne preiskave oziroma njene ustavitve leta 2012 v zadevi Irangate skrivajo tudi 
okostnjaki z oznako ”made by SDS”, povzročila selektivno interpretacijo enih, ter prikrivanje 
drugih dejstev. KPK je v tej zadevi glede na pravne in dejanske okoliščine ravnala ustrezno, 
profesionalno in storila vse, kar je bilo v njeni moči in pristojnosti. To danes in z vsakim dnem 
bolj potrjujejo tudi dejstva in podatki. Nekatera so navedena v tem odgovoru, druga bodo 
lahko predstavljena še na obravnavi interpelacije. 

b) Delo na pravosodnih reformah

Na ministrstvu za pravosodje so bili v zadnjih treh letih sprejeti številni zakonodajni, 
organizacijski in finančni ukrepi za večjo učinkovitost, odgovornost in transparentnost 
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delovanja slovenskega pravosodja v širšem smislu, hkrati pa tudi za večjo pravno varnost 
posameznika. Kar smo storili, ima merljive učinke. Ni mogoče reči in nikoli nisem rekel, da je 
stanje v slovenskem pravosodnem sistemu optimalno; prav tako pa je nedostojno za 
prikrivanje in opravičevanje lastnih političnih, pravnih in osebnih zdrsov in napak v nedogled 
grmeti s »krivosodjem«, kar počno predlagatelji interpelacije kljub dejstvu, da so trendi 
pozitivni in da smo tudi v tem mandatu storili veliko sistemskih premikov v pravo smer, ki bodo 
v polnosti dali rezultate tudi v naslednjih letih. 

V letu 2014 sem prišel na ministrstvo, na katerega je v okviru t.i. Evropskega semestra odpadlo 
kar 8 priporočil Evropske komisije, vezanih na pravosodje. Vsako leto smo število uspeli 
zniževati in prišli do situacije, ko v letu 2016 Evropska komisija ni našla več razlogov za 
posebna priporočila za ukrepanje. Število priporočil s področja pravosodja je tudi v letu 2017 
0. 

Napredek kažejo tudi uradne lestvice Evropske komisije, kot je Justice Scoreboard. V letu 2014
so se pravdne zadeve reševale 400 dni. V letu 2017 277 dni. V letu 2014 so se upravne zadeve 
reševale 200 dni. V letu 2017 155 dni. Zvišala se je stopnja reševanja civilnih zadev – v letu 
2013 je znašala 98 %, v letu 2017 105 %. Zmanjšalo se je število nerešenih zadev – v letu 2014 
16 zadev na 100 prebivalcev, v letu 2017 9,3. Vse to ob dejstvu nenehnega zniževanja števila 
sodnikov. Podobno kažejo tudi druge uradne raziskave. 

Pogosto slišimo tudi o »klofutah« s strani Evropskega sodišča za človekove pravice. Statistika 
kaže – konec leta 2015 smo imeli kar 309 neizvršenih sodb, konec leta 2016 pa le še 49. V 
dveh letih smo prišli iz 95 % na manj kot 15 %, kar je pripoznal tudi Svet Evrope, ki nam je 
decembra z zaprtjem primera Lukenda sporočil, da sodni zaostanki niso več sistemski problem 
Slovenije. In to v obdobju, ko je pravosodno ministrstvo prevzelo nalogo spremljanja 
uresničevanja teh sodb.

Pripravili smo obsežne in ciljno usmerjene spremembe zakonodaje, ki vključujejo 26 že 
sprejetih zakonov (in dodatnih pet, ki so že pripravljeni in v vladni proceduri) ter 41 
podzakonskih aktov. 

Leta 2014 sem prišel v sistem, v katerem je delovalo 192 tožilcev. Ta Vlada je poskrbela, da jih 
je že konec leta 2016 bilo 217. 

Nadalje - leta 2014 je bilo za informatizacijo državnega tožilstva in državnega pravobranilstva 
namenjenih 92.000 EUR. Do konca leta 2017 bo predvidoma namenjenih 592.994 EUR, 
podoben znesek pa tudi v letu 2018. Kje se bo ta vložek poznal? V posodobljeni opremi, saj 
bomo iz v poprečju 7 let starih računalnikov v letu 2014 prišli na povsem nove računalnike na 
prav vseh tožilstvih, stacionarne in prenosne, v letu 2018. 

Leta 2014 sem bil soočen z dejstvom, da za slovenske zapore, v času, ko so pokali po šivih od 
zapornikov, na nekaterih postavkah ni niti centa za investicije – celo na postavki za varnostno 
opremo ne. Trend smo obrnili za večkratnik – iz dobrih 100.000 EUR v letu 2014 na prek 3 mio 
EUR v letu 2017. 

Enako velja za sredstva za vozila za preiskovalne sodnike in tožilce – vozni park je nazadnje bil 
obsežneje posodobljen leta 2007. Iz povprečne starosti vozil 11,3 let v letu 2014 prihajamo v 
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situacijo, ko bo ta v 2017 znašala 9,4 let. Povečano investiranje v opremo pravosodnih organov 
je mogoče tako zaradi izkoriščenja notranjih rezerv (na najemninah, na javnih gospodarskih 
zavodih, ki so poslovali negativno, itd.) kot tudi zaradi dejstva, da smo v letu 2016 uspešno 
pripravili operacijo Učinkovito pravosodje, ki prinaša za 9 mio EUR več evropskih sredstev kot 
prejšnja finančna perspektiva. Gre za izjemno poveden in konkreten odraz naših zavez k 
krepitvi pravne države.

Zgolj v treh letih mojega mandata smo pripravili naslednje zakone, ki so bili že sprejeti v 
Državnem zboru (DZ) ali na Vladi:

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) – sprejet v DZ 
21. 11. 2014 

 Zakon o dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-D) – sprejet v DZ 17. 12. 2014

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L) – sprejet v DZ 4. 3. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-M) – sprejet v DZ 4. 3. 
2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-F) – sprejet v DZ 4. 
3. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP-C) – sprejet 
v DZ 9. 3. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1B) – sprejet v DZ 
9. 3. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami 
članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1A) – sprejet v DZ 20. 5. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C) – sprejet v DZ 9. 7. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K) – sprejet v DZ 
9. 7. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F) –
sprejet v DZ 9. 7. 2015

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C) – sprejet v DZ 29. 3. 
2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) – sprejet v DZ 31. 3. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J) – sprejet v DZ 25. 4. 2016

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) – sprejet v DZ 12. 7. 2016

 Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1) – sprejet v DZ 15. 2. 2017
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E) – sprejet v DZ 
17. 2. 2017

 Zakon o sodnem svetu (ZSSve) – sprejet v DZ 25. 4. 2017

 Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) – sprejet v DZ 25. 4. 2017

 Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1) – sprejet v DZ 24. 5. 2017

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E) – sprejet v DZ 24. 5. 
2017

 Zakon o probaciji (ZPro) – sprejet v DZ 24. 5. 2017

 Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) – sprejet v DZ 22. 6. 2017

 Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) – sprejet v DZ 
20. 9. 2017

 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) –
sprejet v DZ 20. 9. 2017

 Predlog Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT) – sprejet v DZ 26. 9. 2017

 Predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena (ZSPPDP) – sprejet 
na Vladi 21. 5. 2015

 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) –
sprejet na Vladi 16. 3. 2017

 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) –
sprejet na Vladi 26. 10. 2017

Kot minister sem sprejel oz. predlagal v sprejem Vladi RS tudi naslednje podzakonske akte.

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja – izdan 14. 
10. 2014

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku 
avtomatiziranega izvršilnega postopka – izdan 15. 12. 2014

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je 
upravitelj v teh postopkih upravičen – izdan 17. 12. 2014

 Državnopravobranilski red – izdan 15. 1. 2015

 Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 
pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov – izdan 30. 1. 2015

 Spremembe in dopolnitve Sodnega reda – izdan 23. 2. 2015
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 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja 
pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov – izdan 27. 3. 2015

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih 
– izdan 6. 7. 2015

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih – izdan 6. 7. 2015

 Uredba o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register –
izdana 16. 7. 2015

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru – izdana 16. 7. 2015

 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopkih vpisa v 
sodni register in postopkih izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije – izdan 2. 9. 2015

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih 
sodnih postopkih – izdan 17. 9. 2015

 Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi – izdan 3. 11. 2015

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin – izdana 13. 11. 2015

 Pravilnik o pripravi letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva – izdan 15. 11. 
2015

 Pravilnik o pripravi letnega programa dela državnega tožilstva – izdan 18. 12. 2015

 Pravilnik o plačilu za delo obsojencev – izdan 31. 3. 2016

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja – izdan 
6. 5. 2016

 Pravilnik o vodenju evidence o odpustu obveznosti in pošiljanju obvestil glede vodenja 
te evidence – izdan 12. 5. 2016

 Pravilnik o izvrševanju kazni zapora – izdan 13. 6. 2016

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku 
avtomatiziranega izvršilnega postopka – izdan 21. 6. 2016

 Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda – izdan 22. 6. 2016

 Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija sklopa 
treh objektov sodišč« – izdana 28. 7. 2016

 Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku – izdan 28. 7. 2016

 Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku – izdan 28. 7. 2016

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja –
izdan 21. 9. 2016
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 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo 
vročanje v kazenskem in pravdnem postopku – izdan 4. 10. 2016

 Pravilnik o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju 
svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju – izdan 26. 10. 
2016

 Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska 
prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP« – izdana 27. 10. 
2016

 Uredba o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti – izdana 3. 
11. 2016

 Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov – izdan 14. 11. 2016

 Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč – izdan 1. 12. 2016

 Sodni red – izdan 28. 12. 2016

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora – izdan 21. 7. 
2017

 Uredba o številu probacijskih enot, območju njihovega delovanja ter sedežu centralne 
enote in probacijskih enot – izdana 27. 7. 2017

 Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih 
državah in evidence o izdanih odločbah – izdan 30. 8. 2017

 Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih – izdan 11. 9. 2017

 Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku – izdan 11. 9. 2017

 Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o izločanju dokumentarnega gradiva –
izdan 19. 9. 2017

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in 
pomožnih knjig pri prekrškovnih organih – izdan 2. 10. 2017

Noben od omenjenih predpisov ni bil sam sebi namen oziroma predstavljal normativne 
inflacije, ampak je vsak zase bil del jasno začrtane strategije ministrstva h krepitvi 
učinkovitosti, kvalitete, preglednosti in odgovornosti delovanja različnih deležnikov v 
pravosodnem sistemu. Kar podrobneje argumentiram v drugem delu odgovora na 
interpelacijo. 
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1. O očitanem zavajanju javnosti v zvezi z mojim ravnanjem na Komisiji za preprečevanje 
korupcije v zvezi s preiskavo milijarde evrov plačil iranskega denarja preko Nove 
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana ter nekaterimi mojimi »drugimi dejanji in stališči« pri 
izvrševanju politične funkcije ministra

Predlagatelji interpelacije v prvi točki združujejo nekaj medsebojno nepovezanih očitkov, od 
ravnanja Komisije za preprečevanje korupcije pri seznanitvi s sumom pranja denarja v NLB, 
mojega ravnanja ob pritiskih politike nad nekdanjim predsednikom Vrhovnega sodišča Branka 
Masleše, mojih domnevnih ravnanj pri pripravi in obravnavanju predloga novele Zakona o 
kazenskem postopku, mojih domnevnih »kadrovskih rešitev«, pa vse do primerov, s katerimi 
se v funkciji ministra sploh nisem srečal, kot je odločanje o mandatu poslanca poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke Janeza Janše ali pa s civilno pobudo za referendum o 
pravicah istospolno usmerjenih oseb. V nadaljevanju podajam odgovore na vse očitke, ki 
zadevajo izvrševanje funkcije ministra za pravosodje, medtem ko na ostale očitke ne bom 
odgovarjal, saj niti ne morem, ker zadevajo ravnanja predstavnikov drugih vej oblasti. 

1.1. Sum pranja denarja v Novi Ljubljanski banki

Predlagatelji interpelacije se sklicujejo na moje javne izjave, tako za medije kot v DZ, v zvezi z 
ravnanjem Komisije za preprečevanje korupcije ob seznanitvi z dokumentom Banke Slovenije 
(BS), vezanim na transakcije prek Nove Ljubljanske banke (NLB), ki jih označujejo kot zavajanje 
javnosti. Predlagatelji navajajo, da se je Komisija za preprečevanje korupcije očitno zavedala, 
da »gre za utemeljen sum kaznivega dejanja«, vendar pa, da je hkrati prišlo do »očitno 
koruptivnega ravnanja odgovornih, ki so opustili dolžnostno ravnanje«. Poleg očitkov 
interpelaciji gredo predstavniki predlagatelja interpelacije in njihova glasila celo tako daleč, da 
meni in tedanjemu vodstvu KPK očitajo, da smo z svojim ravnanjem aktivno onemogočali 
uspešno preiskavo tega primera.

Gre za neresničen očitek, brez dejanske podlage v postopanju KPK kot institucije in mene kot 
njenega predstojnika, za zlonamerne manipulacije in odvračanje pozornosti od pravih 
problemov v zadevi ”Irangate”. Predlagatelji namreč po njim razpoložljivih uradnih 
dokumentih, in podatkih, do katerih sta prišla tako Komisija za nadzor nad obveščevalnimi in 
varnostnimi službami (KNOVS) kot parlamentarna preiskovalna komisija, ki ji predseduje dr. 
Anže Logar, podpisnik interpelacije, vedo ali pa bi nedvoumno morali vedeti:

 da je KPK uradno obvestila o sumu pranja denarja policijo in sicer Roberta Slodeja, Vodjo 
preiskav Nacionalnega preiskvoalnega urada (NPU), kateremu je Darko Stare v skladu 
svojimi zakonskimi nalogami in pooblastili kot Vodja preiskav KPK izročil odredbo BS, v 
kateri je BS kot regulator bančnega sistema in nadzornik komercialnih bank torej tudi NLB, 
naložila ukrepe za okrepitev notranjih organizacijskih in sistemskih ukrepov, ki bodo 
zagotavljali učinkovito izvajanje dolžnega ravnanja, ki ga je bankam zapovedoval takrat 
veljavni zakon o preprečevanju denarja in financiranju terorizma;
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 da je dejstvo prejema te dokumentacije od KPK, dejstvo seznanitve nadrejenih in dejstvo 
posredovanja tega obvestila oziroma dokumentacije Albertu Černigoju, pristojnemu 
kriminalističnemu inšpektorju v Upravi kriminalistične policije na zaprti seji za javnost, v 
zaslišanju pred KNOVS, Robert Slodej, vodja preiskav NPU, izpovedal in potrdil. Vključno s 
potrditvijo, da je Darko Stare, naknadno, po približno dveh ali treh mesecih pri njem 
poizvedoval, ali je predkazenski postopek v teku. Robert Slodej je namreč pred KNOVS na 
zaslišanju povedal, da je dal Darku Staretu po njegovi poizvedbi povratno informacijo kot 
jo je dobil od kriminalistične policije, da je preiskava v teku in da bo dolgotrajna, ker gre za 
mednarodno razsežnost primera;

 da ob veljavnih predpisih, ki urejajo delovanje in izvajanje zakonskih nalog policije, 
tovrstna obvestila in dokumentacija, iz katerih izhaja sum uradno pregonljivega 
kaznivega dejanja, policisti morajo evidentirati v elektronski zbirki kaznivih dejanj in 
ovadenih oseb, v kolikor pa sami presodijo da iz obvestila, informacije oziroma dokumenta 
ne izhajajo razlogi za sum kaznivega dejanja, takšne informacije evidentirati v računalniško 
vodeni zbirki operativnih informacij oziroma operativnih zaznamkov, kot je to bilo v letu 
2011 in je tudi danes opredeljeno v policijski zakonodaji;

 da je KPK na podlagi obvestila oziroma dokumenta BS, prejetega od prijavitelja v okviru 
svojih zakonskih pristojnosti uradno poizvedovala preko BS in Urada za preprečevanje 
pranja denarja o morebitnih ugotovitvah pristojnih organov ki kažejo na sum 
koruptivnega ravnanja poslovodstva NLB v tej zadevi in je bil odgovor negativen, ker pa je 
bil iz pridobljene dokumentacije razbran sum pranja denarja, je bila o tem na zgoraj opisan 
način obveščena policija oziroma je bila dokumentacija uradno izročena vodji preiskav 
NPU. Tistemu, ki je bil takrat na nivoju vodstev KPK in NPU, poleg še dveh drugih vodij 
preiskav NPU, tudi za druge zadeve s katerimi se je v okviru svojih pristojnosti ukvarjala ali 
bila seznanjena KPK, dogovorjena kontaktna oseba za izmenjavo podatkov, dokumentov in 
informacij. Ta način obveščanja in posredovanja dokumentov ni bil le v tem primeru ampak 
tudi v drugih podobnih ustaljena praksa, zlasti, ko je bilo to potrebno zaradi učinkovite 
zaščite prijaviteljev. Slednje je bila v vseh primerih prijaviteljev KPK, tako kot v tem 
primeru, primarna dolžnost in odgovornost KPK;

 da niti BS kot originator skladno s takrat in sedaj veljavnimi določili 145. člena Zakona o 
kazenskem postopku (ZKP), ne med nadzorom niti po zaključku nadzornega postopka v 
NLB, v t.i. zadevi »Farrokh« ni prepoznala oziroma ugotovila znakov kaznivega dejanja 
pranja denarja niti znakov kateregakoli drugega kaznivega dejanja. Zato BS niti med 
izvajanjem niti po zaključku in izdaji nadzorstvene odredbe ni suma kaznivega dejanja 
skladno z določili 145. člena ZKP naznanila pristojnemu državnemu tožilstvu ali policiji. To 
ne poudarjam, ker bi želel trditi, da je BS opustila ovadbo oziroma dolžno ravnanje po 145. 
členu ZKP ampak zato, ker to dejstvo, da BS sama ni podala ovadbe zaradi suma pranja 
denarja kaže, da sum oziroma znaki kaznivega dejanja pranja denarja v njihovi 
nadzorstveni odredbi niso bili tako očitni kot ji sedaj po več kot petih letih, ko imata tako 
KNOVS kot preiskovalna komisija dr. Logarja, bistveno več dokumentov, podatkov in 
informacij o tej zadevi, kot jih je vsebovala odredba BS, ki jo je od prijavitelja prejela KPK, 
želijo v zahtevi za interpelacijo nekorektno in zavajajoče prikazati predlagatelji.
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 da predmetni dokument BS, ki ga je prikriti prijavitelj prinesel na KPK, ni vseboval 
nobenih podatkov in informacij o financiranju terorizma ali proliferaciji;

 da je policija kot pristojen organ odkrivanja in preiskovanja suma storitve kaznivega 
dejanja pranja denarja v predkazenskem postopku, že več mesecev pred prejemom tega 
dokumenta BS, ki ga je vodja preiskav KPK, uradno izročil kot obvestilo o kaznivem 
dejanju skladno z določili 23. člena ZintPK, vodji preiskav NPU, razpolagala z veliko 
obsežnejšo dokumentacijo in podatki, ki po svoji kvaliteti opravičujejo obstoj razlogov in 
celo utemeljenih razlogov za sum pranja denarja, ki jih je uradno prejela od drugih 
državnih organov, in sicer obveščevalne službe in Urada za preprečevanje denarja kot 
naznanilo suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja;

 da sem naslednji dan, ko sem bil kot minister za pravosodje s strani Vrhovnega državnega 
tožilstva in Specializiranega državnega tožilstva seznanjen z informacijo, da državno 
tožilstvo o tej zadevi s strani policije nikoli ni bilo seznanjeno, ne v obliki ovadbe, ne 
poročila, na seji Vlade junija predlagal širitev dnevnega reda z obravnavo te točke. Na njej 
je predsednik vlade podprl moj predlog, da pristojna ministrstva in organi (Ministrstvo za 
finance in Ministrstvo za notranje zadeve) pripravijo poročilo o tej zadevi.

Že samo iz zgoraj navedenih uradno ugotovljenih in predlagateljem interpelacije poznanih 
dejstev je očitno, da je KPK glede na svoje zakonske pristojnosti in obveznosti v zvezi sumom 
pranja denarja, postopal profesionalno in strokovno nadstandardno. Dejstvo, ki je zelo dobro 
poznano ali bi moralo biti poznano vsaj nekaterim podpisanim predlagateljem interpelacije, ki 
so člani parlamentarne preiskovalne komisije dr. Logarja in KNOVS, saj izhaja iz razpoložljive 
dokumentacije in ugotovitev obeh parlamentarnih komisij namreč je, da iz dokumenta BS, ki ga 
je KPK prejela od prijavitelja, ne izhaja samo po sebi sum storitve kaznivega dejanja zaradi 
pranja denarja, financiranja terorizma in proliferacije. Zato ob dejstvu, da predlagatelji 
interpelacija to dobro vedo, z vso odgovornostjo zatrjujem, da je ta postopek KPK in moje 
ravnanje oziroma ravnanje takratnega vodje preiskav Darka Stareta s strani vlagateljev 
interpelacije očitno zmanipuliran do te mere, da ustvarja vtis, kot da je sum kaznivega pranja 
denarja v zadevi Irangate ostal nepreiskan zaradi ravnanja KPK, ki za preiskovanje sumov 
kaznivih dejanjih po zakonu sploh ni pristojna, niti nima zakonskih pooblastil za to, kar 
predlagatelji nedvomno tudi zelo dobro vedo. 

Drug očitek predlagateljev interpelacije – v kolikor je KPK sum storitve kaznivega dejanja 
dejansko naznanila policiji, pa to ni storila skladno s predpisano obličnostjo, kot naj bi jo 
opredeljeval Sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije med KPK ter 
Policijo oziroma MNZ. Ta trditev je neresnična. Predmetni sporazum, ki v 3. členu določa 
dolžnost posredovanja ovadb oziroma zaznav kaznivih dejanj, ne ureja načina ali oblike 
posredovanja dokumentacije oziroma informacij. Določbe, ki bi urejala obličnost kazenske 
ovadbe, pa ne vsebuje niti Zakon o kazenskem postopku, ki v prvem odstavku 147. člena celo 
izrecno navaja, da se ovadba lahko poda tudi ustno, državni organi pa so ob tem skladno z 
določilom drugega odstavka 145. člena dolžni predati in navesti vse dokaze, za katere vedo.1

Kar je Komisija za preprečevanje korupcije tudi dejansko storila, s tem, ko je predala vso 
dokumentacijo, s katero je razpolagala. To je bilo storjeno na zakonit način, kot je predpisano 
                                                  
1 Glej http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO362
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v 23. členu ZIntpK, v skladu z uveljavljeno prakso v primerih, ko so obvestila oziroma 
dokumentacijo iz katere je izhaja sum kaznivih dejanj izročili KPK, prijavitelji ki so izrecno 
izrazili pričakovanje, da ostanejo prikriti in nenazadnje tudi v skladu s 3. členom sporazuma 
med KPK in Policijo, ki je bil podpisan v aprilu 2010, še z predhodnim predsednikom KPK, 
predvsem pa pred uveljavitvijo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je začel 
veljati v juniju 2010. Vse to je bilo parlamentarnima komisijama ustno in pisno pojasnjeno in 
tudi pravno utemeljeno, vendar se predlagatelji sodeč po navedbah v obrazložitvi, pretvarjajo 
kot da tega ne vedo oziroma da temu ni tako. Podobno kot mižijo pred – tudi njim znanimi -
uradnimi dejstvi o obstoju tozadevne dokumentacije v KPK, namreč uradnih pisnih zahtevah in 
odgovorih tako Urada za preprečevanja pranja denarja kot BS, ki sta jih obe parlamentarni 
komisiji že pridobili.

Vlagatelji interpelacije se motijo tudi v razlogovanju instituta kazenske ovadbe. Kazenska 
ovadba ali naznanilo kaznivega dejanja ni zgolj dokument, ampak vsako ustno ali pisno 
obvestilo, ki vsebuje podatke oziroma informacije, ki po svoji vsebini in kvaliteti kažejo na 
obstoj razloga za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti. Obličnost ovadbe v nobenem zakonu in predpisu ni določena oziroma 
predpisana,  v 148. členu ZKP je zgolj določeno, katere elemente in podatke mora vsebovati 
ovadba oziroma poročilo v dopolnitev ovadbe, ki jo posreduje oziroma vloži na državno 
tožilstvo policija. Kadar so ovaditelji ali naznanitelji drugi državni organi, torej tudi KPK, velja že 
omenjena posebna določba tretjega odstavka 23. člena ZintPK, ki govori o obvestilu, ki je lahko 
tudi ustno in določba 145. v povezavi s prvim odstavkom 147. člena ZKP, ki jasno določata, da 
organ lahko poda ovadbo oziroma naznanilo kaznivega dejanja tudi ustno in da je pri tem 
potrebno navesti oziroma izročiti tudi vse dokaze s katerimi razpolaga. Nenazadnje o tem 
obstaja že judikatura Vrhovnega sodišča, ki je v eni od svojih sodb jasno zapisalo »Ovadba 
predstavlja naznanitev kaznivega dejanja, ki je podana v kakršnikoli obliki, po vsebini pa 
predstavlja prvo informacijo o kaznivem dejanju. Organ pregona pa na podlagi takšne 
informacije odloča, ali bo v danem primeru tudi sprožen kazenski postopek. Ovadba je lahko 
ustna ali pisna. Listina, ki jo organ pregona po prejemu ustne ovadbe ali predloga za pregon 
sestavi, ne nadomesti kazenske ovadbe, saj predstavlja le zunanji izkaz okoliščine iz notranje 
sfere ovaditelja ali oškodovanca«.

Po daljšem času je celo aktualni predsednik KPK Boris Štefanec potrdil, da so v arhivu našli 
dokumente iz leta 2011, s katerimi je KPK tako od Urada za preprečevanja pranja denarja kot 
tudi od Nacionalnega preiskovalnega urada zahtevala informacije o tem ali te zadeve 
obravnavajo in na kakšen način, v arhivu pa naj bi bili tudi poknjiženi odgovori obeh organov.2

Da ne omenjam dejstva, da to potrjuje tudi dokumentacija, ki jo je pridobila KNOVS od Urada 
za preprečevanje pranja denarja, v kateri se nahajata najmanj dva uradna zahtevka KPK na to 
temo. Podobno velja za Policijo, kjer so se nekateri podpisniki interpelacije še septembra 
sklicevali na pojasnila visokih predstavnikov Policije, da prejema tovrstnih dokumentov ne 
beležijo nikjer v svojih evidencah, četudi jih je poleg KPK po uradnih pojasnilih o transakcijah 
obvestil tudi Urad za preprečevanje pranja denarja. Molčijo pa o dejstvu, ki ga izkazujejo 

                                                  
2 Magnetogram dostopen na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=magdt&uid=ED7E550C166CCF
27C12581B10043CE24. 
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nedavne uradne ugotovitve Ministrstva za notranje zadeve, ki je moralo na podlagi sklepa 
Državnega zbora3 (poleg Ministrstva za finance, Banke Slovenije ter Komisije za preprečevanje 
korupcije) opraviti interni nadzor nad postopanjem v primeru prijave suma storitve kaznivega 
dejanja pranja denarja, iz katerih izhaja, da so bile v primeru prijav ugotovljene nepravilnosti 
celo v tolikšni meri, da so z njimi seznanili tudi Poseben oddelek za preiskovanje in pregon 
uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu. 

Naj na koncu v zvezi s temi razlogi, ki jih predlagatelji interpelacije navajajo kot razlog oziroma 
podlago temu očitku iz 1. točke predloga interpelacije omenim še eno okoliščino, ki po mojem 
prepričanju dodatno pritrjuje k dejstvu, da gre za politično zlorabo tega instituta zgolj zato, da 
se z diskreditacijo mene in mojega dosedanjega delo tako v funkciji KPK kot sedaj ministra 
preusmeri pozornost iz pravih razlogov in odgovornih akterjev, da se v zadevi suma pranja 
denarja v NLB v okviru predkazenskega postopka ni izvedla policijsko-tožilska preiskava tega 
suma tako, kot bi se po zakonu in profesionalnem standardu dobrih preiskovalcev v organih 
odkrivanja in pregona morala.

Podpisani predlagatelji te interpelacije namreč:

 vedo, kdo je bil odgovoren vodja pristojnega sektorja kriminalistične policije, ki po doslej 
znanih podatkih svojega posla v tej zadevi v letu 2010 in 2011 oziroma 2012 domnevno ni 
opravil profesionalno;

 vedo, kako je bilo poskrbljeno za nekoga izmed sodelujočih v tej zadevi, ki je v času vlade 
Janeza Janše v letu 2012, dobra dva meseca po policijski ustavitvi postopka, postal vodilni 
delavec v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, ki je neposredno podrejena 
predsedniku vlade in potem oktobra istega leta še direktor NPU, ki je takrat sodila pod 
pristojnost in odgovornost tedanjega ministra za notranje zadeve dr. Vinka Gorenaka; 

 vedo, da je bilo z dejstvom poteka kazenskega postopka zaradi suma goljufij, utaje davka 
in pranja denarja preko NLB 30. 3. 2012 seznanjeno tudi tedanje Ministrstvo za 
pravosodje in javno upravo. Šlo je za uradno dokumentacijo francoskega sodnega organa, 
iz katere so izhajali zelo kvalitetni podatki o sumljivih transakcijah točno v tej zadevi, ki so 
že bili podlaga za začetek izvajanja določenih preiskovalnih dejanj. Iz evidenc ministrstva 
izhaja, da le-to v času vlade Janeza Janša, ob seznanitvi s temi sumi, ni zahtevalo pojasnil 
od slovenskih organov pregona glede preiskave navedenega primera.

Ministrstvo je tako Preiskovalni komisiji o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu 
ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni 
Sloveniji (12. 7. 2017) kot tudi Preiskovalni komisiji o ugotavljanju domnevnega pranja denarja 
in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-
varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. (29. 9. 2017) posredovalo vso (arhivsko) 
dokumentacijo, vezano na zadevo »Farrokh«, s katero razpolaga. Kar pa je posebej 
pomenljivo pa je dejstvo, da je ravno komisija pod vodstvom dr. Anžeta Logarja to 

                                                  
3 Sklep 33. seje Državnega zbora z dne 26. 9. 2017 je dostopen na http://imss.dz-
rs.si/imis/96708b6ed3e0ea468313.pdf
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dokumentacijo označila s stopnjo »interno«4, četudi jo je ministrstvo posredovalo brez 
kakršnihkoli stopenj tajnosti, na kar sem opozoril tako v pismu dr. Anžetu Logarju kot tudi 
mag. Branku Grimsu, iz ministrstva pa smo že drugič poslali prošnjo za seznanitev z oceno 
škodljivih posledic, ki je bila podlaga za takšno, po naši oceni neutemeljeno ravnanje z 
gradivom, in že drugič prejeli popolnoma neuporaben odgovor, ki kaže na zadrego pri ravnanju 
s tem gradivmo. 

V nadaljevanju interpelacije predlagatelji pod to točko navajajo tudi očitek, da naj bi kot 
minister v odgovoru na poslansko vprašanje nasprotoval temu, da bi preiskovalna komisija 
dobila vpogled v zahtevana gradiva, ravno tako pa naj bi ministrstvo pripravilo negativno 
mnenje vlade, ki ga je v Državnem zboru predstavil državni sekretar Darko Stare. Tudi te 
trditve predlagateljev so neresnične. Vlada ali Ministrstvo za pravosodje nikoli nista imela 
negativnega odnosa do preiskovalnih komisij, ravno nasprotno, komisijam smo z ministrstva že 
večkrat posredovali vso zahtevano dokumentacijo. Mnenje vlade, na katerega se sklicujejo 
predlagatelji, je mnenje v zvezi z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 
drugega odstavka 19. člena v zvezi s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o parlamentarni 
preiskavi. Vlada je v okviru te zahteve sodišča, ki je zadevalo vprašanje pogojev za uporabo 
preiskovalnih oziroma prisilnih sredstev, ocenila, da bi zaradi razlogov, ki jih sodišče navaja, 
kazalo v Zakonu o parlamentarni preiskavi posebej urediti pogoje za uporabo teh sredstev iz 
Zakona o kazenskem postopku tako, da bi ustrezali smislu in namenu parlamentarne preiskave. 
Z drugimi besedami – Vlada je izpostavila problem nejasne zakonske podlage z vidika načela 
delitve oblasti in pravne varnosti posameznikov, ki so obravnavani v parlamentarni preiskavi, 
nikoli in nikdar pa ni nasprotovala delu preiskovalne komisije.5

Isto velja za moj odgovor na poslansko vprašanje, na katerega se predlagatelji sklicujejo, kjer 
sem posebej poudaril, da podpiramo parlamentarno preiskavo bančne luknje, ker je »to z 
vidika javnega interesa nujno in potrebno«, obenem pa sem izrazil pričakovanje in upanje (ki 
se žal ni uresničilo), da bi za razliko od preteklih parlamentarnih preiskav ta bila drugačna, v 
smislu konkretnejših rezultatov. Izpostavil sem tudi oceno, da je zakonska podlaga slaba (pri 
čemer gre za poslanski, ne vladni zakon), in še več, da bi kot minister podprl »kakršnokoli 
spremembo in izčiščenje tega zakona«, saj je parlamentarna preiskava pomemben institut.6

Tako nikakor ne drži, da sem nasprotoval delu parlamentarne preiskovalne komisije pod 
vodstom dr. Anžeta Logarja, ravno nasprotno. Menim pa, da je pravilno, da se bi se 
parlamentarna preiskovalna skupina dotaknila tudi delovanja vodstva NKBM, za katero se 
prav tako razkrivajo pomembna tveganja iz vidika preprečevanja pranja denarja, pri čemer pa v 
zvezi s tem PPK ni oblikovala nobenega konkretnega predloga za iskanje odgovornosti 
posameznih oseb, tudi politikov, ki so bili neposredno seznanjani kaj se v NKBM dogaja s 

                                                  
4 Slednje izhaja iz izvajanja dr. Anžeta Logarja z dne 21. 9. 2017, dostopno na http://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=mag&uid=E18DB7676E41A940
C12581A200287953
5 Glej pisno mnenje Vlade, dostopno na http://imss.dz-rs.si/imis/d2c32eca4e9979e72a29.pdf
6 Glej magnetogram 12. redne seje Državnega zbora, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sz&uid=99E77AC7FA5A16D8C
1257EE70047562F
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strani njenega vodstva, kar smo lahko videli iz objavljenih e-sporočil predsedniku 
predlagateljice interpelacije SDS. 

Vendar se počasi premika tudi pri bančni kriminaliteti. In bi se lahko hitreje, če bi – tudi 
predlagatelji interpelacije – ne požrli svojih zavez in zahtev pri objavi vmesnega poročila 
preiskovalne komisije glede bančne luknje, kjer so zahtevali točno določene spremembe 
kazenskega postopka, ko smo jih na ministrstvu pripravili eksaktno skladno s sklepi, pa so 
glasovali proti. 

V letu 2015 je specializirano tožilstvo v bančnih zadevah vložilo 8 zahtev za preiskavo zoper 26 
oseb ter 4 obtožne akte zoper 11 oseb, kar pomeni, da se je ob koncu leta 2015 v fazi 
preiskave nahajalo skupno 15 zadev zoper skupno 49 oseb, v fazi obtožbe pa skupno 5 zadev 
zoper 13 oseb. Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v 
navedenih zadevah je znašala 138.346.000 EUR.

V letu 2016 je specializirano tožilstvo obravnavalo 33 bančnih zadev, pri čemer v navedenem 
številu niso zajete zadeve, ki se nahajajo v fazi predkazenskega postopka. Skupna višina 
povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v navedenih zadevah znaša 
232.845.000 EUR. V fazi sodne preiskave se je konec leta 2016 nahajalo 20 kazenskih zadev 
zoper skupno 89 oseb, v 8 zadevah pa so zoper skupno 21 oseb vloženi obtožni akti. Prihajajo 
tudi prve sodbe, vzpostavlja se sodna praksa, je pa obremenjena s številnimi poporodnimi 
težavami – tudi zaradi na tem področju absolutno zastarele zakonodaje.

Predlagatelji interpelacije so bili med tisto veliko večino poslank in poslancev (75 glasov za), ki 
je podprla posebne sklepe na podlagi Vmesnega poročila komisije, ki jo vodi dr. Anže Logar, iz 
katerih izhaja naslednje7:

 potrebne so procesne spremembe, ki bi v predkazenskem postopku olajšale pripravo 
argumentacije za konkretne primere pregona bančne kriminalitete. Devet od desetih 
posameznikov, s katerimi kriminalisti poskušajo opraviti razgovore za pridobitev dodatnih 
informacij ali dokazov, naj bi zavračalo pričanje z obrazložitvijo, da bodo pričali samo pred 
sodiščem (str. 318);

 potrebna je sprememba ZKP, tako da bi tudi policija lahko opravila zasliševanje prič na 
način, da bi njihove izpovedbe pred policijo bile uporabne kot dokaz na sodišču (str. 321);

 potrebna je sprememba ZKP za lažje pridobivanje podatkov bank – varovanje bančne 
tajnosti (str. 321).

Kljub temu pa so, ko je Vlada DZ v obravnavo predložila predlog novele Zakona o kazenskem 
postopku, ki je vseboval točno te rešitve, tej rešitvi brez kakršnihkoli strokovnih argumentov 
nasprotovali. Z drugimi besedami – sklepe, ki so jih predlagatelji interpelacije za bolj učinkovit 
kazenski postopek sami podprli, dokler so le-ti bili zapisani v obliki nedolžnih priporočil, smo 
precej bolj resno vzeli na vladni strani, kot pa poslanke in poslanci sami, ki so z glasovanjem 
proti predlogu novele ZKP, onemogočili, da bi se lahko pričeli uporabljati tudi v praksi in tako 

                                                  
7 Glej http://imss.dz-rs.si/imis/01e2de573174ad3ca484.pdf
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pomembno vplivali na izboljšanje preiskovanja in pregona kaznivih dejanja s področja 
bančne in druge gospodarske kriminalitete. 

1.2. Slovenija in njeno mesto v Evropi

Predlagatelji interpelacije le-to utemeljujejo na rezultatih pregleda Stanja Evropske komisije na 
področju pravosodja v državah članicah Evropske unije za leto 2016 ter besedah dekana 
Pravne fakultete Univerze v Helsinkih Kimma Nuotioa, ki naj bi na mednarodni konferenci na 
temo Kriza vladavine prava in demokracije v Evropi leta 2014 opozoril na pomen zaupanja ljudi 
v pravosodje za delovanje vladavine prava, iz tega pa izpeljujejo mojo odgovornost kot 
ministra, pristojnega za pravosodje. Kljub temu, da se seveda strinjam z izraženim stališčem 
dekana o zaupanju ljudi v pravosodje8, pa izpostavljam, da po ministrstvu dostopnih podatkih 
ne obstaja »lestvica neodvisnosti sodstva«, na kateri naj bi Slovenija bila po besedah 
predlagateljev interpelacije na repu. Predlagatelji se najbrž sklicujejo na »mnenje širše 
javnosti o neodvisnosti sodišč in sodnikov«, ki je vsako leto del že omenjenega poročila. Gre za 
indikator dojemanja neodvisnosti, kjer se Slovenija uvršča slabše, pa ne zaradi slabe ali 
neustrezne pravne ureditve položaja sodstva in sodnikov, pač pa zaradi vtisa javnosti, da 
skušajo ekonomske in politične elite vplivati na sodstvo. Ta ocena torej temelji na 
subjektivnih ocenah in ne na objektivnih dejstvih, že iz pregleda metodologije te ocene in 
konkretnih odgovorov posameznikov, ki so sodelovali v njej pa je razvidno, da so na javno 
mnenje v Sloveniji pomembno vplivale izjave vidnih funkcionarjev oziroma nosilcev političnih 
in oblastnih funkcij, ki pogosto prestopijo mejo upravičenosti in dopustnosti v demokratičnem 
sistemu. Povedno drugače: če največja opozicijska stranka leta in leta javno, sistematično in 
usmerjeno vzpostavlja sliko »krivosodja« (posebej, ko se delo pravosodnih roganov dotakne 
njihovih članov ali simpatizerjev), ima to gotovo negativen vpliv na percepcijo javnosti o 
delovanju sodnega sistema. Kot ga ima dejstvo, da živimo v državi, kjer se lahko zelo 
izpostavljen politik na očeh javnosti pol leta izmika vročitvi sodne pošiljke v sodnem postopku 
po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. 

                                                  
8 To zavedanje je prisotno tudi v slovenskem prostoru, zato je Služba za razvoj sodne uprave 
na Vrhovnem sodišču v letu 2016 pripravila že drugo obsežno raziskavo o zadovoljstvu z 
delovanjem sodišč. dostopno na 
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20160727084957. Rezultati kažejo, da so se 
ocene zadovoljstva uporabnikov z delovanjem sodišč na splošno zvišale, kar velja tudi za ocene 
strokovne javnosti – četudi je jasno še veliko prostora za izboljšave, slovensko sodstvo še 
vedno uživa več zaupanja kot npr. slovenski parlament. Na sodišču se uporabniki počutijo 
varne, visoko so ocenjeni tudi jasnost pozivov in obrazcev, dostopnost različnih informacij in 
urejenost prostorov, nekoliko nižja pa je ocena stroškov sodnih postopkov. 55 odstotkov 
predstavnikov strokovne javnosti meni, da se je delovanje sodišč v zadnjih petih letih izboljšalo, 
le 15 odstotkov pa, da se je poslabšalo. Iz predhodne raziskave, opravljene v letu 2014, izhaja 
glede zaupanja pomenljiva ugotovitev – največje zaupanje v delovanje slovenskih sodišč 
izkazujejo ravno posamezniki, ki so že bili udeleženi v sodnih postopkih, najmanjše pa 
tisti, ki se z delom slovenskih sodišč še niso konkretno srečali. Več na 
http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=20140618231716. 
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Zato je poročilo Evropske komisije veliko bolj povedno v delu, ki temelji na objektivnih, 
merljivih statističnih podatkih, ki izkazujejo nadaljnji napredek slovenskega pravosodja. Vendar 
več o tem nekoliko kasneje.

Ravno tako ne drži očitek, da naj bi Evropsko sodišče za človekove pravice Slovenijo uvrščalo 
na drugo mesto med kršitelji človekovih pravic med vsemi evropskimi državami – takšne 
ocene nikoli ni podalo ne samo sodišče, niti je ni izrekel za to področje pristojen Odbor 
ministrov Sveta Evrope. 

Kot bo podrobneje predstavljeno v drugem poglavju odgovora na interpelacijo, je ocena 
mednarodne skupnosti nasprotna tisti, ki jo napačno vsiljujejo predlagatelji interpelacije. 
Poleg dejstva, da je po uradni statistiki v povprečju pred Evropskim sodišče za človekove 
pravice približno 95 % slovenskih pritožb zavrženih ali zavrnjenih, je pomembna tudi 
ugotovitev Odbora ministrov Sveta Evrope iz Desetega poročila o nadzoru izvrševanja sodb 
ESČP za leto 2016, iz katerega izhaja, da se statistika izvršenih sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice glede vseh držav članic Sveta Evrope močno izboljšuje, k ugodnejši statistiki 
pa je veliko prispevala tudi Republika Slovenija, saj sta bili v letu 2016 sprejeti dve pomembni 
končni resoluciji Odbora ministrov Sveta Evrope, ki je odgovoren za nadzor nad izvrševanjem 
sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, in sicer za izvršitev sodbe v zadevi Lukenda 
glede razumnega roka in učinkovitega sodnega varstva (skupina 264 primerov) in Kurić (t. i. 
izbrisani).9

1.3. Sodelovanje ministrstva z deležniki pri pripravi zakonodaje 

Pri očitku o nesodelovanju z deležniki pri pripravi zakonodaje sem dolžan izpostaviti, da je 
pomembne spremembe v tako zakoreninjenih sistemih, kot je slovenski pravosodni sistem, 
težko doseči. Deležniki sistema so navajeni ustaljenega načina delovanja in jih napoved in 
poizkus uveljavljanja sprememb, tudi če se dobro zavedajo pomanjkljivosti sistema, po sami 
naravi postavi v pozicijo proti. Na naši strani je bilo zato potrebno veliko volje, prepričljivosti in 
odločnosti, da smo uspeli premikati status quo. Nekolikokrat smo uspeli, včasih pa, kot v 
primeru sprememb ZKP, se je gora zvalila nazaj na utečeno mesto, ker očitno zavedanje o 
nujnosti sprememb v političnem prostoru še ni dovolj zrelo. Žal mi je, da je tako. Rešitve smo 
vedno iskali v stroki, dobrih primerjalnih rešitvah, zgledovali smo se po praksah držav, karterih 
sistemi na posameznih, pri nas problematičnih področjih, delujejo bolje. Morda lahko 
sprejmem kritiko, da sem bil pri poizkusu izpeljave potrebnih reform trmast, ker vem, da so 
potrebne, nikoli pa ne bom sprejel insinuacije, da sem bil ignorantski. V nadaljevanju opisujem 
sodelovanje ministrstva s posameznimi deležniki pravosodnega sistema, ki so izpostavljeni v 
predlogu interpelacije.

Sodelovanje z Odvetniško zbornico Slovenije so v tem mandatu zaznamovala naslednja dejstva, 
ki imajo gotovo nezanemarljiv vpliv na naše sodelovanje na drugih področjih, in sicer:

                                                  
9 Dostopno na https://rm.coe.int/prems-021117-gbr-2001-10e-rapport-annuel-2016-web-
16x24/168072800b
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 Državni zbor je decembra 2014 na plenarni seji na predlog Vlade sprejel novelo Zakona o 
odvetništvu10, s katero se je skušalo zamejiti nepredvidene posledice nove Odvetniške 
tarife in katera je razpolovila plačilo odvetniških storitev v primerih, ko odvetnik nudi 
brezplačno pravno pomoč ali je postavljen po uradni dolžnosti (gre za rešitev, ki jo je kot 
ustavnoskladno in sorazmerno že potrdilo tudi Ustavno sodišče), novela je prinesla tudi 
določene obveznosti bolj transparentnega dela Odvetniške zbornice Slovenije (več o tem 
v drugem delu odgovora na interpelacijo);

 Ministrstvo za pravosodje je v letih 2014 in 2015 na podlagi obvestil o spornem 
posredovanju in pridobivanju osebnih podatkov slovenskih državljanov s strani nekaterih 
odvetniških pisarn pri poskusu izterjave neplačanih parkirnin na Hrvaškem od Odvetniške 
zbornice Slovenije terjalo uvedbo disciplinskih postopkov zoper posamezne odvetnike 
oziroma odvetnice;

 Odvetniška zbornica Slovenije je v letu 2016 drastično dvignila višino vpisnine v imenik 
odvetnikov iz približno 2.500 EUR na 9.000 EUR, za kar sta tako ministrstvo kot tudi 
Varuhinja človekovih pravic terjala pojasnilo, Državni zbor pa je sprejel tudi predlog novele 
Zakona o odvetništvu, s katero je bila v postopek vnesena varovalka v obliki soglasja Vlade 
k prihodnjim dvigom vpisnine;

 Ministrstvo za pravosodje je z Odvetniško zbornico Slovenije že od začetka leta 2016 v 
sodnem sporu zaradi nepodaje soglasja k dvigu višine odvetniške točke (Upravno sodišče 
je na prvi stopnji nedavno odločilo v prid argumentom ministrstva);

 Vlada je trenutno v fazi preučevanja utemeljenosti predlaganega dviga vpisnine v imenik 
odvetnikov. Odvetniško zbornico je nedavno zaprosila za dodatne podatke in utemeljitve, 
kar je zbornica zavrnila kot poseg v njeno ustavno avtonomijo – po odločitvi Upravnega 
sodišča v zadevi soglasja k dvigu višine odvetniške točke pa je zbornica vendarle podala 
dodatna pojasnila.

Ravno tako niso povsem razumljive navedbe predlagatelja interpelacije o neupoštevanih 
pripombah notarske zbornice – posebej ne zato, ker smo na ministrstvu z notarsko zbornico 
ravno v tem mandatu tudi začeli konkretnejše pogovore o spremembi, o kateri se govori že 
leta, prenosu nespornih zapuščin iz sodišč na notariat. Ministrstvo pri pripravi zakonodaje, nič 
drugače kot v preteklosti, sodeluje s strokovno javnostjo, kamor poleg sodišč sodi zaradi 
zahtevnega portfolija pravosodne zakonodaje prek 30 subjektov, in sicer: Vrhovno sodišče, 
Sodni svet, Notarska zbornica Slovenije, Vrhovno Državno tožilstvo RS, Državno 
pravobranilstvo RS, Varuh človekovih pravic, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, 
Informacijski pooblaščenec RS, Geodetska uprava RS, Pravna fakulteta v Ljubljani, Pravna 
fakulteta v Mariboru, Evropska pravna fakulteta, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, Državnotožilski svet, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Zbornica upraviteljev Slovenije, Društvo državnih 

                                                  
10 Uradni list RS, št. 97/14 z dne 30. 12. 2014, dostopno na https://www.uradni-list.si/glasilo-
uradni-list-rs/vsebina/2014-01-4071?sop=2014-01-4071. 



18

tožilcev Slovenije, Banka Slovenije, Združenju bank Slovenije, Združenju delodajalcev Slovenije, 
Družba za upravljanje terjatev bank, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Združenje Občin Slovenije, Skupnost 
občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC, Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor, Društvo Svetovalnica za 
migrante ter Zveza potrošnikov Slovenije. 

Ministrstvo poizkuša pri iskanju ravnotežja med pogosto nasprotujočimi si interesi teh 
subjektov upoštevati njihove predloge v največji možni meri, hkrati pa utemeljeno odgovarjati 
na zavrnjene pobude oziroma pripombe – vseh namreč preprosto ni mogoče in ni utemeljeno 
upoštevati. Očitek predlagateljev interpelacije zavračam, toliko bolj, ker smo ravno v tem 
mandatu pomembno okrepili tudi mednarodno sodelovanje pri zahtevnejših zakonodajnih 
ter organizacijskih projektih, kot so spremembe sodne mreže, spremembe kazenskega 
postopka in pa ustanovitev probacijske službe. 

Na neutemeljenost očitka o nesodelovanje kaže tudi da sta ravno predloga obeh novel 
Kazenskega zakonika, ki ju je v tem mandatu pripravilo ministrstvo in v sprejem Državnemu 
zboru predlagala Vlada, bila deležna visoke poslanske podpore z glasovi, ki bi obakrat 
zadoščali tudi za spremembo Ustave.

Predlagatelji interpelacije nadalje navajajo, da je Vlada v svojem mnenju zavrnila predlog 
Zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, povsem pa 
pozabijo izpostaviti nekaj ključnih dejstev, ki izhajajo ravno iz menja Vlade. Vlada je v njem 
namreč pojasnila pomisleke glede nomotehničnega pristopa (predlog zakona je bil v bistvu 
zbirka novel različnih področnih zakonov – kar je utemeljeno le v primeru spreminjanja 
istovrstne tematike, za kar pa v tem primeru ni šlo), zlasti z vidika jasnosti in preglednosti 
zakonske ureditve, predvsem pa zaradi načela pravne varnosti in pravne države, ki narekujejo 
restriktivnost pri tako »inovativnih« pristopih. Vlada je nadalje v mnenju, dolgem 11 strani, 
pojasnila in predstavila tudi povsem konkretne spremembe zakonodaje, ki so bile že v 
pripravi ali celo fazi zakonodajne obravnave, ki ustrezneje urejajo oziroma zasledujejo cilje 
bolj transparentnega dela v slovenskem pravosodju – ti ukrepi so predstavljeni v drugem delu 
odgovora na interpelacijo. Izpostaviti velja tudi, da je identične pomisleke izrazila tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora.11 Zadržano mnenje Vlade tako ni bilo pogojeno 
z negativnim odnosom do ciljev oziroma celo do »civilne družbe«, kot navajajo predlagatelji, 
temveč z dejstvom, da Vlada že proaktivno pripravlja ustreznejše, konkretne normativne in 
tudi organizacijske spremembe na tem področju. Več o tem, kaj je bilo storjeno, v drugem 
poglavju. 

1.4. Priprava in obravnava predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
kazenskem postopku 

                                                  
11 Glej pisno mnenje na http://imss.dz-rs.si/imis/c17a276ac8bb9676c047.pdf. Zadržano mnenje, 
zlasti v delu empiričnih podlag predloga zakona, pa je podal tudi Sodni svet (http://imss.dz-
rs.si/imis/b0a4c7030d6cb4d07ffa.pdf). 
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Predlagatelji interpelacije navajajo, da naj bi v primeru obravnave predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki ga je pripravilo 
ministrstvo in je bil obravnavan tudi v Državnem zboru, »izvajal nasilje nad zakonodajnim 
postopkom«, posegel v ustavno določbo, ki opredeljuje načelo delitve oblasti, absurdnim 
trditvam pa je dodana še neresnična trditev, da naj bi noveli nasprotovala tudi »velika večina 
strokovne in zainteresirane javnosti«. Predlagatelji gredo celo tako daleč, da trdijo, da novele 
ne podpira niti Vrhovno sodišče, niti Vrhovno državno tožilstvo, niti Odvetniška zbornica, 
nasprotovali pa naj bi ji tudi ugledni profesorji kazenskega prava vseh treh pravnih fakultet v 
Sloveniji. 12

Očitki predlagateljev interpelacije, sicer neresnični, so do neke mere tudi bizarni. Predlagatelji 
namreč tako Vrhovnemu sodišču kot Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS očitajo 
nestrokovnost, politično opredeljenost, z očitki in žalitvami delovanja teh dveh institucije nikoli 
ne varčujejo na sklicanih izrednih sejah, odborih in svojih medijskih glasilih, v predmetnem 
primeru pa ocenjujejo mnenje teh institucij kot relevantno do te mere, da s tem utemeljejujo 
interpelacijo.

Kot minister spoštujem tako mnenje sodstva so kot mnenje tožilstva in tako so bili predlog 
sprememb ZKP pripravljani v sodelovanju z obema. Nismo se pa v vedno in do konca stirnjali, 
ker so vloge in (legitimni) interesi posameznih institucij različni.

Predlog novele ZKP-N je bil na Vladi sprejet že v marcu 201713, zaradi pomembnih rešitev, ki jih 
je predlog vseboval, pa je najbrž logična naša želja v vlogi predstavnika predlagatelja, da se 
čimprej uzakonijo, saj je do končne obravnave predloga prišlo šele v oktobru 2017. Obžalujem, 
da je bilo obravnavanje predloga novele ZKP-N pospremljeno tudi s številnim navajanjem 
neresnic, tudi pri obravnavi v Državnem svetu, kjer je bil na predlog članice izglasovan tudi 
veto – na le-te je Vlada (zlasti o nerazumnem zatrjevanju o slabšem položaju osumljencev v 
kazenskem postopku oziroma odpravi sodne preiskave) opozorila tudi v svojem pisnem 
mnenju.14

Pomembno dejstvo je, da je bilo pri predlogu novele, ki vsebuje približno 150 členov, v zadnjih 
mesecih veliko razprave zgolj in samo o približno 4 členih. Ti členi vsebujejo rešitve, katerih 
pripravo je Državni zbor naročil Vladi v okviru obravnave poročil t.i. Logarjeve komisije, in to s 
prepričljivo večino poslank in poslancev, ki so s polno legitimnostjo zakonodajalca podali 
oceno stanja in zavezali Vlado kot predlagatelja normative, da ga popravi. Glede ostalih 
členov omembe vredne razprave ni bilo, z izjemo neposrečenega poskusa manipulacije z 
mnenjem Varuhinje človekovih pravic, ki naj bi bila kritična do novele, kar je v Državnem zboru 

                                                  
12 Eden od trojice profesorjev, ki so se izpostavili, je bil povsem slučajno tudi letošnji favorit 
Slovenske demokratske stranke za »uravnoteženje« Ustavnega sodišča Republike Slovenije: 
https://www.sds.si/novica/joze-tanko-za-ustavna-sodnika-v-sds-podpiramo-ddr-klemna-jaklica-
dr-anzeta-erbeznika-13177. 
13 Glej 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/3/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7383/
14 Glej http://imss.dz-rs.si/imis/ca54dd344cbca9400e0c.pdf. 
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sama demantirala, ko je povedala, da so se pri pripravi novele ZKP-N upoštevali tudi njeni 
predlogi in da se veseli vseh izboljšav novele, ki so nujne.15

V nadaljevanju izpostavljamo v Državnem zboru javno izrečene kritike trenutne ureditve in 
ocene novele s strani visokih predstavnikov tistih organov, ki bi jo bili primorani uporabljati, 
ki negirajo navedbe predlagateljev interpelacije:

- predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič je poudaril, da je zastavljeni 
koncept predloga novele dober in da gre v pozitivno smer oziroma da »koraka tja kjer 
si pravzaprav želimo« 16, izpostavil pa je tudi, da nekatere novosti novele prihajajo z 
zamudo saj so v primerljivih državah Evropske unije že uzakonjene17;

- generalni sekretar Vrhovnega sodišča Janko Marinko je o noveli povedal, da vsebuje 
rešitve, ki bi prispevale k pospešitvi in delovanju kazenskega pravosodja, posebej z 
odpravo bralnih vaj na glavnih obravnavah ter ureditve zaslišanja priče pred policijo;18

- visoka predstavnica Policije mag. Tatjana Bobnar je pozdravila rešitve, kot je 
okrepljena zaščita prič, dopolnitve določb o specializiranih preiskovalnih skupinah, 
hišnih preiskavah ter pridobivanju bančnih podatkov;19

- predstavnica Specializiranega državnega tožilstva Darja Šlibar je opozorila, da je 
največja časovna komponenta kazenskega postopka faza sodne preiskave, ki traja 
predolgo časa;20

                                                  
15 Dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=magdt&uid=AA64B6856146106
EC12581C4002EA2A6. 
16 Glej magnetogram javne predstavitve mnenj o ZKP-N na 1. Javni predstavitvi mnenj OP dne 
13. 6. 2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=1BF074ABAF90B
046C125813F0038C0EE
17 Glej magnetogram obravnave predloga novele ZKP-N na 40. seji OP dne 28. 6. 2017, 
dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=BF65FEA6DD955
03FC1258154002C92D1
18 Glej magnetogram obravnave predloga novel Zakona o sodiščih ter Zakona o državnem 
tožilstvu na 43. seji OP dne 27. 9. 2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=magdt&uid=B7803A40D1DBF6
57C12581AE003B3844. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča je o tem pisali tudi v članku v 
reviji Pravna praksa št. 26/2017, str. 17-18. 
19 Glej magnetogram javne predstavitve mnenj o ZKP-N na 1. javni predstavitvi mnenj OP dne 
13. 6. 2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=1BF074ABAF90B
046C125813F0038C0EE
20 Glej magnetogram obravnave predloga novele Zakona o državnem tožilstvu na 28. seji OP 
dne 10. 1. 2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=E78EF9ED29737
BE7C12580A6004D9D25
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- generalni državni tožilec Drago Šketa je povedal, da so časovne lestvice reševanja 
posamezne zadeve predloge in da je tudi tožilstvu v interesu, da se pri vseh deležnikih 
skrajšajo;21

- vodja Specializiranega državnega tožilstva mag. Harij Furlan je izpostavil, da se organi 
odkrivanja in pregona pogosto srečujejo z »izgubo spomina posameznih prič«. 22

Obravnavanje predloga novele ZKP-N je bilo zaznamovano s številnimi interesnimi pritiski, tudi 
v DZ, zlasti s strani tistih, ki bi bili zaradi njenih rešitev primorani delati več in bolje.23 Precej 
pomenljivo pa se, glede na dejstva in dejanja ob obravnavi suma pranja denarja v NLB, našteta 
zgoraj, zdi nasprotovanje noveli s strani poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, saj 
je predlog novele vseboval tudi predloge t.i. Logarjeve komisije, vključno z lažjim dostopom 
organov odkrivanja in pregona do bančne dokumentacije. Zato tudi te očitke zavračam. 

1.5. »Kadrovske rešitve« 

Predlagatelji interpelacije med očitki navajajo tudi, da so »mnoge kadrovske rešitve ministra za 
pravosodje z vidika evropskih vrednot povsem neprimerne«, saj naj bi šlo za ljudi, ki so »imeli 
očitno sporno vlogo z vidika kršitev človekovih pravic in svoboščin v prejšnjem režimu«. 
Predlagatelji te svoje trditve ne podkrepijo s prav nobenim konkretnim primerom, zato je na 
pavšalne, neutemeljene navedbe težko odgovoriti utemeljeno. Kljub temu pa želim izpostaviti, 
da ima v slovenskem pravnem redu minister za pravosodje bore malo pristojnosti pri 
imenovanjih v pravosodne poklice, kjer po pristojnostih prednjačita dva ključna kadrovika v 
pravosodju, tj. Sodni svet za sodnike in predsednike sodišč ter Državnotožilski svet za 

                                                  
21 Glej magnetogram z obravnave letnih poročil državnih tožilstev na 39. seji OP dne 14. 6. 
2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=38E5AAB90DC1B
9C4C125814C003A7001
22 Glej magnetogram z obravnave letnih poročil državnih tožilstev na na 39. seji OP dne 14. 6. 
2017, dostopno na https://www.dz-
rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=pmagdt&uid=38E5AAB90DC1B
9C4C125814C003A7001
23 »Argumente« proti predlogu novele ZKP-N, kot so se jih posluževali tudi poslanke in poslanci 
poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, je najbolje povzel in prepričljivo demantiral 
mag. Martin Jančar, kazenski sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani na 
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=205110. Glej tudi prispevek dr. Cirila 
Keršmanca, kazenskega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani in nekdanjega v.d. generalnega 
direktorja Direktorata za kaznovalno pravo ter človekove pravice na 
https://www.dnevnik.si/1042786993. Podporo noveli ZKP-N, vključno z zelo konciznimi 
analizami zgrešenosti argumentov proti noveli je popisal tudi Zvjezdan Radonjić, kazenski 
sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani na http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/pravo-ki-
vabi-k-vdoru-korupcije-v-pravni-red.html. Naj izpostavim, da so vsi trije sodniki, ki predlog 
novele ZKP-N podpirajo, karierni kazenski sodniki prve stopnje… toliko o metodah 
predlagateljev interpelacije, ki brez kakršnihkoli podlag mirno trdijo, da predloga novele ne 
podpira »nihče«. 
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državne tožilce in vodje tožilstev. Ministrstvu so novele in predpisi po letu 2010 namreč 
odvzeli veliko kadrovskih pristojnosti na področju sodstva in tožilstva, zato gre predvidevati, da 
predlagatelji izhajajo iz ureditev, kot so veljale pred letom 2010, ko je minister za pravosodje 
dejansko imel bistveno večje pristojnosti tako v razmerju do sodstva, zlasti pa tudi do tožilstva. 
Drži, da ima tudi pomembne pristojnosti, a niti ena od njih ni t.i. izbirna pristojnost, če se 
osredotočim na najožja pravosodna gradnika, tj. sodstvo in tožilstvo. Glede razmerja do 
sodstva je minister po reformah po letu 2010 ohranil zgolj in le eno samo pristojnost, tj. 
podaja mnenja za imenovanje predsednika sodišča. Mnenje seveda že po naravi stvari ni 
zavezujoče. Glede razpisnih postopkov za sodnike, ki so bili nekoč v domeni ministrstva, prav 
tako ministrstvo nima niti ene pristojnosti več – vse namreč poteka v okviru sodstva kot 
samostojne veje oblasti. Državne tožilce imenuje Vlada, vendar ima »izbirno« vlogo 
Državnotožilski svet, kar pomeni, da je za ministra gradivo tega sveta zavezujoče. Tudi vodje 
tožilstev imenuje Državnotožilski svet 24 . Normativne podlage za kadrovske pristojnosti 
ministra za pravosodje so se bistveno spremenile v primerjavi s podlagami nekoč, pri čemer je 
spremembam skupno to, da je vsakokratni predlagatelj skušal v največji možni meri umakniti 
politiko iz sfere kadrovanja. Nekaj sprememb sem nanizal zgoraj, vsekakor pa bi bilo 
pričakovati, da bi se predlagatelji pred (pavšalnimi) navedbami o »neprimernih kadrovskih 
rešitvah« najprej temeljito seznanili s pravnimi podlagami, ki so seveda precej drugačne od 
nekdanjih ureditev.

Tudi DZ ima nekatere pristojnosti na področju kadrovanja, zlasti imenovanje najvišjih 
predstavnikov pravosodnih organov – predsednik Vrhovnega sodišča in Generalni državni 
tožilec, pri katerem ponovno ne gre spregledati pomembne vloge Državnotožilskega sveta, ki v 
postopku imenovanja generalnega državnega tožilca daje predlog, kar pomeni izvrševanje 
izbirne pravice, medtem ko Vlada RS daje v postopku zgolj nezavezujoče mnenje. Če 
nadaljujem, tudi v postopkih imenovanja sodnikov mednarodnih sodišč je vloga ministrstva 
skrčena na preverjanje izpolnjevanja formalnih pogojev (npr. pri kandidatih Republike 
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč, npr. sodnike sodišča EU v Luksemburgu, sodnike 
Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, člani Stalnega arbitražnega sodišča v 
Haagu, ipd), ključna pa je vloga predsednika republike, ki opravi izbiro in poda predlog. V 
postopkih kadrovanja je namreč eden ključnih dejavnikov vprašanje, kateri od organov ima t.i. 
izbirno pravico, tj. pravico do izbire kandidata ali kandidatov, medtem ko je sekundarnega 
pomena sama vloga organa, ki nato imenuje. Če organ z izbirno pravico kandidata ne izbere, to 
posledično pomeni, da organ, ki imenuje, tega kandidata ne more imenovati.

Če se osredotočim na sfero pravosodja v širšem smislu, pa seveda je mogoče pritrditi, da 
minister imenovanja opravlja v primerih notarjev, sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, 
izvršiteljev ter stečajnih upraviteljev ipd. Gre za pravosodne profile, ki vstopajo v razmerja do 
sodišč ali strank, in za katere že ves čas velja pristojnost ministra za njihovo imenovanje. Pri 

                                                  
24 Nezavezujočo naravo mnenja ministra za pravosodje pa je jasno zakoličilo tudi Upravno 
sodišče Republike Slovenije v sodbi št. III U 120/2016 z dne 1. 7. 2016 na 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111389027&database%5BSOVS%5D=SOVS&datab
ase%5BIESP%5D=IESP&database%5BVDSS%5D=VDSS&database%5BUPRS%5D=UPRS&
_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&rowsPerPage=20&moreLikeThis=1&id=doc_20150811
11399144
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izbiri notarjev je vsakokrat ustanovljena izbirna komisija, ki preverja izpolnjevanje pogojev in 
poda mnenje. Sam opravim nato še razgovor s kandidati, kar je korak v smeri večje 
transparentnosti postopka imenovanja notarja, in v tem mandatu odstopov končne odločitve 
od predlogov komisij ni bilo. Prej omenjena izbirna komisija je sestavljena tudi iz članov zunaj 
ministrstva, tj. obvezno je prisoten eden od notarjev. S tem sem okrepil transparentnost 
izbirnega postopka, zlasti pa odvrnil morebitne očitke o nesorazmerno veliki vlogi ministrstva 
v postopkih izbire notarja. Pri imenovanju stečajnih upraviteljev vselej podaja mnenje o izdaji 
dovoljenja komisija, sestavljena iz kompetentnih strokovnjakov. Pri imenovanjih sodnih 
izvedencev, cenilcev ali tolmačev minister pomembne vloge, z izjemo podelitve licence, nima. 
Licenco pridobi vsak, ki se je prijavil na javni poziv za področje, ki je bilo navedeno v tem 
pozivu, izpolnjuje vse pogoje, opravi preizkus usposobljenosti in zapriseže. Pri tej vlogi 
ministrstva pa se je ravno v tem mandatu zgodil pomemben napredek k večji transparentnosti 
imenovanja kot tudi okrepljeni aktivnosti v nadzorni funkciji, kar bo predstavljeno nekoliko 
nižje. 

Ob manjku konkretnih navedb predlagateljev interpelacije ugotavljam, da se očitek o spornih 
kadrovskih rešitvah ministra za pravosodje torej nanaša lahko le na izbor najožje ekipe mojih 
sodelavcev, kar pa odločno in jasno zavračam – na ponovno nesrečo predlagateljev 
interpelacije niti po golem dejstvu povprečne starosti ne kvalificirajo za posameznike, ki bi 
lahko »imeli očitno sporno vlogo z vidika kršitev človekovih pravic in svoboščin v prejšnjem 
režimu«. 

1.6. Nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša 

Predlagatelji interpelacije slednjo utemeljujejo tudi z mojim domnevnim neukrepanjem pri 
»obravnavi nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše« po odločitvi 
Ustavnega sodišča leta 2015 v primeru Patria. Že v začetku sem dolžan opozoriti na napako, ki 
se je predlagateljem zapisala. Ni namreč res, da nisem ukrepal, ravno nasprotno, sem ukrepal, 
a ne skladno s politično motiviranimi željami Slovenske demokratične stranke. Aktivno sem se 
uprl jasno motiviranim političnim pritiskom, ki so v končni fazi kulminirali v pozivih k odstopu 
predsednika najvišjega sodišča v državi oziroma pozivih k predlogu za njegovo razrešitev. 
Predloga za prisilno razrešitev v DZ nisem podal, saj po moji oceni pogoji za osebno 
odgovornost predsednika Vrhovnega sodišča, ki jih iz zakona navajajo tudi predlagatelji 
interpelacije, niso bili izpolnjeni. V primeru Patria odločitve o morebitni izločitvi iz sojenja ni 
sprejel sam predsednik Vrhovnega sodišča, temveč občna seja vseh vrhovnih sodnikov.

Kot sem javno že večkrat pojasnil, dejstvo razveljavitve ene sodbe, ne glede na vpletene, ob 
tem, da ni izkazana velika malomarnost ali naklepna kršitev zakona s strani sodnika, ne more in 
ne sme voditi k začetku postopka razrešitve s funkcije predsednika najvišjega sodišča v državi s 
strani političnega organa. Kar velja tudi za sodbo v primeru Patria, ki v očeh pravne države ni 
in ne sme biti nič drugačna od katerekoli druge sodbe v takšnem primeru. Dejstvo namreč je, 
da odločba Ustavnega sodišča v primeru Patria ni ne prva in verjetno niti ne zadnja odločba, s 
katero Ustavno sodišče razveljavlja sodbe Vrhovnega sodišča. V tem Slovenija ni nikakršen 
unikum. Kot sem izpostavil že takrat, gre za normalno posledico instančnega sojenja v večini 
pravnih in sodobnih evropskih držav. Evropsko sodišče za človekove pravice je tako v preteklih 
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letih že nekajkrat razsodilo proti odločitvam Ustavnega sodišča (npr. Gaspari proti Sloveniji, 
Švarc in Kavnik proti Sloveniji, Alenka Pečnik proti Sloveniji, Mladina proti Sloveniji itd.), tudi, 
ko je šlo za vprašanje zagotovitve ustavnopravnega varstva posameznika ali kakšne od 
procesnih pravic. V teh primerih se vprašanje razrešitve kakšnega od sodnikov, ravno zaradi 
odsotnosti objektivnih dokazov o naklepnem ali vsaj malomarnem ravnanju posameznega 
sodnika, ni vzpostavilo. Primer Patria pa se od vseh navedenih primerov razlikuje predvsem po 
tem, da so bili politični pozivi k razrešitvi pogojeni s statusom obdolženca, ki je viden politik. 

Moje odločitve, da ne bom dopustil nevarnega precedensa sprožitve razrešitve predsednika 
najvišjega sodišča v državi zgolj zato, ker je sodeloval v senatnem sojenju primera, v katerega 
je bil vpleten viden politični predstavnik stranke, ki je napovedala, da se bo proti razsodbi 
borila z vsemi (!) sredstvi, predlagatelji interpelacije, verjamem da iskreno, ne zmorejo 
razumeti niti po dveh letih, saj temelji na nekoliko drugačnem razumevanju načel delitve 
oblasti in odgovornosti nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot so jo v preteklosti izkazali sami. 
Absolutno podpiram njihovo pravico, da me po njej vsake toliko vprašajo, saj to razumem in 
sprejemam kot del funkcije ministra, ki sicer rahlo paradoksalno s pozicije izvršilne oblasti pred 
predstavniki zakonodajne veje oblasti brani predstavnike sodne veje oblasti, žal pa moram 
sporočiti, da moje stališče kljub očitni želji izpraševalcev, da bi se kdaj spremenilo, ostaja enako 
in bi na enak način postopal tudi danes. Oportunosti predlagateljev, ki drugje v interpelaciji 
izražajo skrb za uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah po (dojemanju) neodvisnosti 
sodne veje oblasti, tu pa iz povsem parcialnega interesa neupravičeno pričakujejo intervencijo 
izvršilne veje oblasti, se je mogoče zoperstaviti le z udejanjanjem načel, ki se po naravi ne 
spreminjajo. Dolžan pa sem ob tem opozoriti še na en paradoks – ravno ta sodni primer 
izkazuje, da pravna država v obliki instančnega sojenja deluje. Temu so v vladavini prava 
namenjena pravna sredstva, ki so bila v konkretnem primeru uporabljena v celoti in to uspešno 
– bitka »z vsemi sredstvi« torej ni bila potrebna. Iz vseh teh razlogov očitke tudi v tem delu 
jasno in ostro zavračam. 

2. O očitani odgovornosti zaradi »nepriprave tiste zakonodaje na področju pravosodja, ki bi 
omogočila celostno reformo pravosodja in druge nujne spremembe, ki bi Slovenijo 
približale vrednotam, normam in standardom Evropske unije«

Predlagatelji v drugi točki interpelacije očitajo, da sem v tem mandatu pripravil »navidezne in 
površne« spremembe zakonodaje, ki ne dosegajo »nujnih učinkov celovite reforme 
pravosodja«, zlasti za »sojenje z evropskimi vrednotami« in za »uresničitev ustavne pravice do 
sojenja ter uresničitve sodbe v razumnem roku«, kar naj bi v času sedanjega mandata že 
večkrat priporočilo kar nekaj »evropskih institucij«. V nadaljevanju izpostavljajo tudi nekaj 
zavez, ki sem jih podal še kot kandidat za ministra (npr. na področju izvedencev, cenilcev in 
tolmačev ter preskusnega mandata sodnikov), ki naj bi bile ali neuresničene ali pa uresničene v 
obliki »kozmetičnih popravkov«. 

V nadaljevanju podajam zgoščen pregled ključnih normativnih, organizacijskih, finančnih in 
kadrovskih ukrepov v tem mandatu, ki so del celote prizadevanj za odgovornejše, 
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učinkovitejše, transparentnejše delo slovenskega pravosodja, nato pa predstavil tudi pregled 
stališč evropskih institucij, z imeni in priimki predstavnikov ter uradnimi viri, iz časa 
aktualnega mandata, ki gredo v diametralno nasprotno smer od trditev, ki jih frivolno in brez 
vsakršne podlage postavljajo predlagatelji interpelacije.

2.1. Normativni ukrepi za večjo učinkovitost in kakovost delovanja pravosodnih organov in 
deležnikov

- povišali smo zagrožene kazni za korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in 
zoper uradno dolžnost (za ta kazniva dejanja po novem ne sodijo več okrajni sodniki 
posamezniki, temveč senat, nova je tudi obligatorna določitev denarne kazni);

- bolj jasno smo opredelili definicijo kaznivega dejanja davčne zatajitve (z namenom 
okrepitve delovanja države pri pregonu storilk in storilcev);

- omogočili smo lažje dokazovanje naklepa oziroma krivde za zlorabe položaja ali 
zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter dokazovanje kaznivega dejanja kršitev 
temeljnih pravic delavcev tudi ko ni mogoče izkazati direktnega naklepa;

- odpravili smo zastaranja rokov v času, ko je obsojenec na begu oziroma se izmika 
nastopu ali plačilu kazni;

- zaostrili smo pogoje za odlog nastopa zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov, ki je po 
novem mogoče zgolj v primeru bolnišničnega zdravljenja in dodatno omejili možnosti 
zlorabe zdravniških opravičil – do spremembe zakonodaje je bila to pogosta praksa pri 
obsodbah zaradi gospodarske kriminalitete, rešitev pa je kot ustavnoskladno potrdilo 
tudi Ustavno sodišče 25; 

- v okviru prenove prekrškovnega postopka smo: uvedli administrativno sankcioniranje 
pravnih oseb na področjih, kjer velja stroga regulativna ureditev (t.i. regulatorni 
prestopki v primerih kršitev s področja varstva konkurence, trga vrednostnih papirjev, 
itd.), za hitrejše delo uvedli institut napovedi zahteve za sodno varstvo zoper pisne 
odločbe prekrškovnih organov v hitrem postopku, za lažje dokazovanje pa določili 
izjeme za poseg v tajnost pisem in drugih občil v primeru določenih (hujših) prekrškov, 
ki pomenijo kršitve ustavne prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju ter 
nestrpnosti zoper ranljive skupine;

- pravosodne policiste smo razbremenili administrativnih opravil pri opravljanju nalog, 
ki nimajo značaja upravnega postopka;

- uvedli smo pravno podlago za elektronsko izmenjavo podatkov med sodišči in 
slovenskimi zapori, ki omogoča hitrejše obveščanje o poteku izvrševanja sankcij, ki jih 
je izreklo sodišče;

                                                  
25 Glej sodbo Ustavnega sodišča U-I-187/15-11 z dne 14. 7. 2016, dostopno na 
http://odlocitve.us-rs.si/documents/57/92/u-i-187-152.pdf
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- z novim Zakonom o probaciji smo med zadnjimi v Evropi zagotovili pravne podlage za 
ustanovitev profesionalizirane in centralizirane probacijske službe, o kateri politika 
razpravlja že od leta 2007, ko se je omemba prvi pojavila v Resoluciji o nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete;26

- za potrebe učinkovitejšega zastopanja premoženjskih in drugih interesov države smo z 
novim Zakonom o državnem odvetništvu postavili temelje reformi Državnega 
pravobranilstva, katerega dosedanja organizacija je segala v letu 1997 in ni bila več 
zmožna učinkovito odgovarjati na zahteve in potrebe države, ki je v vsakem trenutku 
izpostavljena prek 1 milijarde EUR vrednim sodnim in drugim postopkom;27

- z novim Zakonom o Sodnem svetu smo organu, ki je ustavna kategorija, dali dodatno 
veljavo in dodelili nove pristojnosti, za večjo avtonomijo in neodvisnost pri 
opravljanju svoje funkcije tako kadrovika kot (po novem) tudi disciplinskega tožilca pa 
smo ga tudi finančno osamosvojili od sodstva;

- institucija Varuha človekovih pravic se v tem mandatu pomembno krepi: tako bo na 
podlagi sprememb področne zakonodaje lahko pridobil status A po t.i. Pariških načelih 
o statusu državnih institucij za spodbujanje in varstvo človekovih pravic, kar krepi 
ugled Slovenije v mednarodni skupnosti, poleg tega pa spremembe dajejo Varuhu bolj 
trden in določen mandat pri opravljanju nadzora nad javnimi zavodi, koncesionarji in 
javnimi podjetji;

- odpravili smo zakonske ovire pri dodelitvi strokovnjakov s posebnimi znanji na
Specializirano državno tožilstvo;

- določili smo aktivno legitimacijo Specializiranega državnega tožilstva za postopke v 
zvezi z odvzemom premoženja nezakonitega izvora;

- zagotovili smo pravno podlago za ustanovitev posebnega oddelka za postopke v zvezi z 
odvzemom premoženja nezakonitega izvora na Specializiranem državnem tožilstvu;

- razširili smo možnosti za razporejanje okrajnih sodnikov na okrožna sodišča z letnim 
razporedom sodnikov - sistem se je v praksi že izkazal za učinkovito sredstvo za 
enakomernejšo obremenitev sodnikov ter odpravljanje sodnih zaostankov;

- razširili smo dostop do sodnega registra in s tem registrska sodišča razbremenili 
administrativnih opravil pri vpogledih v sodni register – slednje je obsegalo cca. 10 % 
vseh registrskih zadev, ki jih je bilo dolžno opravljati sodišče;

- zaostrili smo kazni za storilce več zaporednih hudih prekrškov (varnost v cestnem 
prometu, javni red in mir, itd.), ki glob kljub plačilni zmožnosti ne poravnajo, in sicer z 
uvedbo t.i. nadomestnega zapora;

                                                  
26 Več o probacijski službi dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/3/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7382/
27 Več o Državnem odvetništvu dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/4/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7408/
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- uvedli smo možnosti sankcioniranja zavlačevanja pravdnih postopkov;

- sodnika smo v okviru sprememb pravdnega postopka razbremenili vseh opravil, ki niso 
vezana na samo sojenje;

- uvedli smo program vodenja postopka, ki ga sprejme predsednik senata na 
pripravljalnem naroku ob sodelovanju s strankami, s čimer se že v začetni fazi začrta 
smer pravdnega postopka;

- v pravdnem postopku smo zamejili začarani krog vračanja v ponovno sojenje ter 
omejili zlorabe pri vročanju pisanj;

- sodišča so s spremembo zakonodaje tudi na področju vzpostavitve etažne lastnine
dobila ustreznejša orodja za prožnejše in učinkovitejše vodenje postopkov ter več 
pristojnosti pri ugotavljanji lastninskopravnih razmerij v teh postopkih;

- omejili smo doslej preveč odprte možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti pri 
osebnih stečajih z naslednjimi rešitvami: podaljšanje roka za vložitev ugovora proti 
odpustu obveznosti vse do konca preizkusnega obdobja, podaljšanje obdobja 
izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika s treh na pet let, širitev nabora 
izpodbojnih pravnih poslov in dejanj tudi v smislu poslovanja s pravnimi osebami, ki so 
povezane s stečajnim dolžnikom ali ožje povezanimi fizičnimi osebami stečajnega 
dolžnika;

- omejili smo možnosti skrivanja premoženja v stečaju s podaljšanjem roka za vložitev 
tožbe na razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta in prenovitvijo instituta 
stečajnega postopka nad pozneje najdenim premoženjem, kjer upniki niso vezani na 
rok.

2.2. Normativni ukrepi za večjo odgovornost pravosodnih organov in deležnikov

- uzakonili smo številne mehanizme za uveljavljanje višjih standardov službenega in 
zasebnega ravnanja in obnašanja pravosodnih funkcionarjev (implementacija 
priporočil Skupine držav za boj proti korupciji – GRECO): obveznost sprejema kodeksov 
tožilske in sodniške etike, obveznost ustanovitve komisij za etiko in integriteto v 
sodstvu in tožilstvu, obveznost sprejema politike obvladovanja in zaznavanja 
korupcijskih tveganj;

- določili smo, da za sodnika ne more več kandidirati kandidat s pravomočno obtožnico 
– gre za poseg v dotlej obstoječo, nerazumno ureditev, v kateri takšna prepoved velja 
za slehernega javnega uslužbenca, za sodnika pa ni veljala;

- s povsem novim Zakonom o sodnem svetu smo na Sodni svet, ki je necehovski organ, 
prenesli pomembno pristojnost vodenja disciplinskih postopkov zoper sodnike, ki je 
bila doslej v domeni predsednikov sodišč;

- z novim Zakonom o državnem odvetništvu smo ukinili nepotreben in po nedavnih 
izkušnjah z napakami na Državnem pravobranilstvu celo škodljiv status funkcionarstva 
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državnih pravobranilcev oz. državnih odvetnikov, ki bodo odslej umeščeni v javno 
uslužbenski sistem z jasno hierarhijo vodenja in ugotavljanja odgovornosti;

- predpisali smo obvezno javno objavo seznama izbrisov iz imenika odvetnikov hkrati z 
objavo razloga za izbris.

2.3. Normativni ukrepi za večjo transparentnost delovanja pravosodnih organov in drugih 
podsistemov

- s spremembami Sodnega reda smo uvedli možnost fotografiranja in snemanja
neposredno pred pričetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve v 
zadevah, kjer javnost ni izključena in pa poskrbeli za podlago za brezplačen vpogled v 
podatke iz vpisnikov;

- določili smo objektivnejši in transparentnejši postopek izbire kandidatov za izvolitev v 
sodniško in tožilsko funkcijo – z bolj določnimi kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati 
kandidati ter jasneje predpisanimi postopki izbire najbolj ustreznih kandidatov;

- uvedli smo institut ločenih mnenj na Vrhovnem sodišču (pravdni postopek);

- v novi Zakon o državnem odvetništvu smo z namenom preprečitve političnega 
kadrovanja v postopku izbire generalnega državnega odvetnika in višjih državnih 
odvetnikov zapisali varovalko v obliki strokovnega sita - komisije za presojo 
ustreznosti kandidatov, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov, ki mora o kandidatih 
podati mnenje;

- poleg obvezne javne objave seznama izbrisov iz imenika odvetnikov in razlogov za to 
smo določili tudi obvezno javno objavo poimenske sestave vseh disciplinskih organov 
v okviru Odvetniške zbornice Slovenije;

- določili smo obvezne javne objave načelnih mnenj komisij za etiko in integriteto v 
okviru sodstva in tožilstva;

- določili smo obveznost javne objave podatkov o izvajanju nalog Državnega odvetništva
na spletnih straneh; 

- določili smo nov brezplačen vpogled v podatke o družbeništvu in poslovnih povezavah 
med družbami iz sodnega registra ter s tem razkritje morebitnega konflikta interesov 
organov vodenja in nadzora, ki to funkcijo opravljajo tudi v drugih subjektih (podobna 
rešitev bila vpeljana tudi v poslovni register);

- uvedli smo preglednejši pozivni sistem za imenovanje cenilcev in izvedencev, ki tako ni 
več stihijski, temveč predvidljiv, saj je oblikovan skladno z vsakokratnimi potrebami 
sodišč po novih strokovnjakih.

2.4. Ukrepi za večjo pravno in socialno varnost posameznikov
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- pred kazenskim pregonom smo zaščitili t.i. žvižgače, ki v javnem interesu razkrijejo 
tajne podatke (odgovor na številna opozorila tako domače kot tudi mednarodne 
javnosti, pogojenih s kazenskimi postopki zoper nekatere novinarje);

- funkcionarji po novem ne morejo več sprožiti kazenskega pregona novinarjev za sume 
storitev kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime po uradni dolžnosti (zgolj še na 
zasebno tožbo);

- uzakonili smo sklop kazenskopravnih ukrepov za zaščito najbolj ranljivih posameznikov, 
in sicer: določitev novega kaznivega dejanja zalezovanja, nova kriminalizacija 
uporabnikov storitev žrtev trgovine z ljudmi, novo kaznivo dejanje s področja prisilnih 
zakonskih zvez in prisilnih zunajzakonskih skupnosti, uvedba novih varnostnih ukrepov, 
kot je prepoved približevanja ali komuniciranja storilca z žrtvijo, zvišali pa smo tudi 
zagroženo kazen za zlorabo svetovnega spleta z objavljanjem posnetkov ali sporočil s 
seksualno vsebino za namene izsiljevanja ali nadlegovanja (t.i. revenge porn);

- odzvali smo se na številne tragične zgodbe o zlorabah pravic delavcev, zlasti v stečajih 
podjetij tako, da smo med drugim zvišali zagrožene kazni za množične kršitev 
temeljnih pravic delavcev, zlorabo položaja uradne osebe ali javnega uslužbenca in 
uvedli kaznivost oškodovanja upnikov tudi, če znaša povzročena premoženjska škoda 
manj kot 50.000 EUR;

- popolna prenova Zakona o prekrških za bolj pravičen prekrškovni postopek, v okviru 
katere smo: odpravili uklonilni zapor in ga nadomestili z bolj pravično ureditvijo (kljub 
temu, da mu Ustavno sodišče v principu ni nasprotovalo 28), posodobili možnost 
obročnega plačila globe in stroškov postopka, odpravili diskriminatornost v zvezi s 
postopkovnimi pravicami istospolno usmerjenih oseb ter celovito prenovili institut 
nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist;29

- z okrepitvijo institucije Varuha človekovih pravic smo uvedli tudi institut zagovornika 
otroka, ki odgovarja na pomanjkanje primernih osebnostno opremljenih in strokovno 
usposobljenih oseb, ki bi se v kritičnih življenjskih situacijah, v katerih se pogosto 
znajdejo otroci, osredotočeno ukvarjala z njimi in jim pomagala premostiti razdalje in 
razpoke med posameznimi institucijami v sistemu;

- s spremembami Sodnega reda se je pomembno okrepil položaj udeležencev v sodnih 
postopkih, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, saj morajo sodišča na 
podlagi predhodnega obvestila o obstoju teh okoliščin zagotoviti ukrepe za 
enakopravno sodelovanje v postopku;

- institut prvega pravnega nasveta smo razširili na po vsebini posamezniku bolj koristno 
širše pravno svetovanje, dostopno ob povsem nespremenjenih pogojih;

                                                  
28 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-12/12 z dne 11. 12. 2014, dostopno na 
http://odlocitve.us-rs.si/documents/65/62/u-i-12-123.pdf
29 Več o novem prekrškovnem postopku dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/4/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7256/
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- olajšali smo dostop do brezplačne pravne pomoči z administrativno razbremenitvijo 
prosilcev ob uvedbi neposredne elektronske povezave do centralne zbirke podatkov o 
prejemnikih denarne socialne pomoči – isto smo storili tudi pri ureditvi na področju 
sodnih taks (uveljavljanje taksnih ugodnosti);

- prvič doslej smo v slovenski pravni red po tujem vzoru uvedli tudi institut kolektivne 
tožbe, ki odgovarja na problematiko množičnih škodovanj, kateri smo bili v Sloveniji 
priča tudi v zadnjem času – kolektivna tožba je rešitev za tiste, ki se zaradi nizkih 
individualnih škodnih zneskov (posegi v delavske pravice, potrošniških spori, varstvo 
okolja, itd.) ne odločijo za iskanje pravice v sodnih dvoranah, saj se bodo v primeru 
množičnega istovrstnega oškodovanja lahko učinkovito združili in ob enotnem 
zastopanju uveljavljali svoje pravice pred sodiščem;

- pomembno smo posegli tudi v izvršilni postopek, kamor smo vnesli naslednje varovalke 
za zaščito socialno ranljivih posameznikov: zvišanje minimalnega varovanega zneska iz 
70% na 76% bruto minimalne plače, omejitev izvršbe na veteranski dodatek, bolj 
pravična obravnava dolžnikov, ki prejemke prejemajo z zamudo, iz izvršbe smo izvzeli 
prejemke, ki imajo socialnopravno naravo (enkratni prejemek ob namestitvi otroka v 
rejniško družino, prejemki dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela), prepoved bankam, 
da bi se za izvršitev sklepa o izvršbi prednostno poplačala iz sredstev na TRR za 
preživljanje;

- ob zavedanju, da se v stečajih znajdejo tudi pošteni dolžniki, smo ob spremembah 
stečajne zakonodaje uvedli možnost, da socialno šibkemu dolžniku lahko sodišče na 
predlog stečajnega upravitelja tudi skrajša preizkusno obdobje;

- pri izplačevanju nagrad stečajnim upraviteljem smo s spremembami pravilnika uvedli 
princip poštenega plačila za pošteno delo, kar pomeni ustreznejše nagrajevanje 
opravljenega dela na zahtevnejših primerih, na drugi strani pa pomembna omejitev 
pavšalnih nagrad stečajnim upraviteljem v primerih t.i. praznih stečajev (kjer ni 
stečajne mase in nagrada v celoti bremeni državni proračun);

- okrepili smo pravno varnost posameznikov pri poslovanju z nepremičninami, saj smo s 
spremembami zakonodaje na področju etažne lastnine vnesli vzvode, ki bodo dodatno 
motivirali etažne lastnike, da svoje pravice ustrezno uredijo in jih vpišejo v zemljiško 
knjigo;

- sklicevanje na status sodno zapriseženega cenilca ali izvedenca smo zamejili zgolj na 
primere, ko le-ti pripravljajo mnenja za potrebe sodišča, saj sicer pri naročnikih storitev 
s sklicevanjem na status vzbuja lažen občutek pravne varnosti v smislu nadzora nad 
kvaliteto izdelka (Ustavno sodišče je to rešitev že potrdilo kot ustavnoskladno30);

- omogočili smo hitrejše, enostavnejše in cenejše prevzemanje potrdil iz registra 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (po elektronski poti);

                                                  
30 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-84/15-19 z dne 18. 5. 2017, dostopno na 
http://www.us-rs.si/media/u-i-84-15.pdf
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- odpravili smo nekatere neživljenjske ovire pri overitvi listin v mednarodnem prometu
in s tem olajšali ter pocenili postopek overitve tako za stranke kot tudi za 
davkoplačevalce;

- okrepili smo pravno varstvo pravic obsojencev v primerih pritožb zaradi neustreznih 
bivalnih pogojev.

Spremembe, ki sem jih naštel, so zaobsežene v 26 zakonih, ki so že bili sprejeti v DZ, ter v 41
podzakonskih aktih iz pristojnosti ministra za pravosodje. Že zgolj hiter pregled opisanih 
sprememb daje vedeti, da zelo težko govorimo o »kozmetičnih popravkih« ali o celo 
»navideznih« in »površnih« spremembah, kot trdijo predlagatelji interpelacije. To pa velja tudi 
za spremembe, ki smo jih v tem mandatu pripravili na ministrstvu in (še) niso prešle faze 
odločanja v DZ, kjer želim izpostaviti predvsem dva predpisa – predlog novele Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije ter predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov 
državnega pomena. Ta paket zakonodaje bi pomembno okrepil odziv države na najbolj 
zahtevne primere gospodarskega, bančnega, organiziranega kriminala, okrepil bi pristojnosti 
Komisije za preprečevanje korupcije, kot tudi ponudil novo orodje za preiskave velikih 
investicijskih projektov, v katerih prepogosto ponikne zajeten delež proračunskih sredstev, 
nikoli pa se ne ugotovijo sistemski razlogi za njihovo slabo in finančno nesmotrno vodenje. 
Čeprav je novele ZKP-N doživela zavrnitev v DZ, bomo na ministrstvu do konca iskali in 
predlagali nove rešitve za nujno reformo kazenskega postopka. Verjamem tudi, da bo 
slovenska politika še v tem mandatu našla pogum, da, v zakonodajni postopek sprejme že več 
mesecev pripravljene in tudi s civilno družbo usklajene nujne spremembe protikorupcijske 
zakonodaje. 

Na ministrstvu v tem obdobju pripravljamo nove spremembe zakonodaje, ki pomenijo 
nadaljevanje izpolnjevanja koalicijskih zavez. V parlamentarnem postopku se tako že nahaja 
predlog novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki prinaša pomembne novosti, med drugim 
tudi uvedbo spletnih dražb z namenom doseganja boljše realizacije prodanih premičnin in 
nepremičnin ter preprečitve zlorab in pa dodatno varstvo dolžnika pri nepremičninski izvršbi v 
primerih, ko gre za izterjave praviloma majhnih terjatev31. Nadalje smo na ministrstvu pripravili 
tudi osnutek prvega zakona, ki bi na enem mestu združil pravne podlage za delo sodnih 
izvedencev, cenilcev in tolmačev, z namenom ustrezneje urediti razmerja na tem področju in 
hkrati tudi dvigniti nivo izvedeniškega odločanja, ki pogosto pomembno vpliva tudi na kvaliteto 
sodne odločitve. 32 Na ministrstvu pa smo tudi v zaključni fazi usklajevanja sprememb sodne 
mreže, ki vključuje spremembe tako Zakona o sodiščih kot tudi Zakona o sodniški službi. 
Projekt že vzbuja predvsem na lokalni ravni določene odzive, kljub temu pa sem trdno 
prepričan, da ga je potrebno nadaljevati. Trenutna mreža namreč ni optimalna, saj ne 
omogoča enakomerne delovne obremenitve sodnic in sodnikov, togost mreže pa je povzročila 
situacijo, v kateri manjša sodišča niso zmožna zagotavljati specializiranosti po pravnih 

                                                  
31 Dostopno na http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/
32 Predlog je objavljen na 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/september_2017/
170911_ZSICT-predlog.pdf
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področjih, kar se primerjalno gledano negativno odraža tudi v kvaliteti sodnih odločb in 
njihovem »uspehu« na drugi stopnji. Slednje nujno pomeni tveganje za neenako obravnavo 
državljank in državljanov na ravni države. Ob iskanju politične podpore za nadaljevanje tega 
projekta, ki vključuje tudi umik politike od imenovanja vrhovnih sodnikov ter uvedbo 
enovitega prvostopenjskega sodnika, bom, ob prizadevanju za večjo pravno varnost 
državljanov, iskal tudi podporo za teze za ustavni zakon, ki predvidevajo tudi vpeljavo 
preskusne dobe za sodnike. S tem odgovarjam tudi na očitke predlagateljev interpelacije tako 
glede ureditve na področju dela izvedencev, cenilcev in tolmačev (osnutek zakona že 
pripravljen), vstopnih kriterijev za sodnike, tožilce in pravobranilce (zakonske spremembe že 
sprejete), kot tudi glede preskusne dobe pred nastopom trajnega mandata, ki jih na podlagi 
teh dejstev zavračam. 

2.5. Finančni in organizacijski ukrepi za bolj učinkovito, odgovorno in transparentno 
pravosodje

Opisanim normativnim spremembam pa so v tem mandatu sledili tudi drugi ukrepi iz 
pristojnosti ministrstva, ravno tako usmerjeni v večjo učinkovitost, odgovornost ter 
transparentnost delovanja pravosodja in povezanih sistemov. Gre za ukrepe, ki v javnosti niso 
znani toliko kot spremembe zakonodaje, a niso pri presoji moje odgovornosti pri opravljanju 
funkcije ministra nič manj pomembni. V nadaljevanju po sklopih podajam nekaj dejstev, ki so 
zaznamovali ta mandat.

2.5.1. Evropska sredstva

V aktualnem mandatu je ministrstvo dokončno pripravilo novo operacijo Učinkovito 
pravosodje. Pravosodje se je namreč iz procesa informatizacije in modernizacije v 
programskem obdobju 2007–2013 (operacija e-pravosodje) preusmerilo v procese 
zagotavljanja kakovosti in učinkovitosti v programskem obdobju 2014–2020 (operacija 
Učinkovito pravosodje).

Nova operacija Učinkovito pravosodje je bila potrjena 21. 9. 2016, zanjo pa je namenjenih 
34.105.962,00 EUR, od tega je iz sredstev evropske kohezijske politike (Evropskega socialnega 
sklada) na voljo 32.900.000,00 EUR, kar je za okoli 9 milijonov EUR več kot v prejšnjem 
programskem obdobju, v katerem je bilo iz sredstev kohezijske politike na voljo 23.219.243 
EUR. Takšno znatno povečanje razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike je predvsem 
posledica dobre vsebinske priprave projektov na področjih, ki jih tudi Evropa pripoznava kot 
pomembna za nadaljnji razvoj pravosodja, in posledica uspešnih zagovorov in pogajanj glede 
teh projektov. Pri izvajanju operacije Učinkovito pravosodje v vlogi upravičenca poleg 
ministrstva sodelujeta tudi Vrhovno sodišče in Ustavno sodišče. Za Vrhovno sodišče je na voljo 
11.790.000,00 EUR, za Ustavno sodišče 690.000,00 EUR ter za Ministrstvo za pravosodje 
20.420.000,00 EUR.

Ob tem želim izpostaviti pomemben projekt, s katerim je ministrstvo v tem času uspešno 
kandidiralo v okviru programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017-2020, in 
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sicer s študijo za vzpostavitev Hiše za otroke.33 Gre za logično nadaljevanje oziroma podaljšek 
ukrepov, ki jih je v normativni obliki predvidela novela ZKP-N z implementacijo t.i. Direktive o 
žrtvah, namenjene dodatni zaščiti žrtve v kazenskih postopkih in preprečitvi ponovne 
viktimizacije. 

Hiša za otroke bo v Sloveniji izvedena po vzoru podobnih Hiš za otroke, ki jih v Evropi 
imenujejo Barnahus (kot prva tovrstna hiša v Islandiji); začetke ima v ZDA kot Child Advocacy 
Centre. Hiša za otroke predstavlja lokacijo, kjer se zagotovi celovita obravnava otrok, ki so 
žrtve spolne zlorabe, nasilja v družini, surovega ravnanja in drugih kaznivih dejanj. V njej je 
otrokom – žrtvam kaznivih dejanj zagotovljena zdravstvena oskrba in pregled, izvedba 
forenzičnega intervjuja, ki se posname ali neposredno prenaša v razpravno dvorano na 
sodišču, ter psihološka podpora, ki jo dobi otrok (in njegovi starši, kadar niso storilci). Glavni 
namen vzpostavitve Hiše za otroke je omogočiti hitro ukrepanje ter z usklajenim delovanjem 
različnih institucij v največji možni meri preprečiti reviktimizacijo otroka. Hitro in pravilno 
ukrepanje namreč omogoča začetek procesa zdravljenja. Stroka si je enotna, da je ob hudi 
travmi, ki jo otrok doživi kot žrtev kaznivega dejanja, hitra pomoč temu otroku nujna, prav tako 
pa je nujno preiskavo kaznivega dejanja voditi obzirno in z uporabo potrebnih znanj in veščin 
za izvedbo razgovora z otrokom. Pri pripravi študije bo sodeloval tudi Svet Evrope s svojimi 
strokovnjaki, interes za sodelovanje pri projektu pa je prav tako že izkazal UNICEF. Za zagon in 
obratovanje hiše za otroke bo ministrstvo dodatna sredstva skušalo zagotoviti s strani 
Norveškega finančnega mehanizma, za kar že potekajo ustrezne aktivnosti.

2.5.2. Kadrovske okrepitve tožilstva

Še konec leta 2013 je bilo v tožilski organizaciji zasedenih zgolj 73 % razpoložljivih mest, kot jih 
predvideva Odredba o številu mest državnih tožilstev, tožilstva pa so skupaj štela 192 tožilk in 
tožilcev. Konec leta 2016 je bilo zapolnjenih 83 % mest, tožilska organizacija pa je štela 217 
tožilk in tožilcev. 

V tem mandatu, konkretno 15. 9. 2015, je pred menoj priseglo 30 novih okrajnih državnih 
tožilk in tožilcev, ki so formalno gledano isti dan pričeli z delom na okrožnih državnih tožilstvih 
v Celju, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti, Ljubljani, Kranju, Mariboru in Krškem.34 Gre za 
največjo enkratno kadrovsko okrepitev tožilskih vrst od osamosvojitve dalje, saj je predstavljala 
kar 15 % povečanje tožilskega kadra na slovenskih tožilstvih. Od takrat je v tem mandatu 
priseglo še 6 novih tožilk in tožilcev, Vlada je torej v tem mandatu imenovala in zaprisegla 
skupaj 36 tožilk in tožilcev, pretežno mlajših generacij, kar je izjemno poveden in konkreten 
odraz njenih zavez k krepitvi pravne države.

                                                  
33 Glej 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/6/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7433/
34 Glej 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2015/9/browse/1/select/sporocilo_za_
javnost/article/12447/7137/
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2.5.3. Nepremičnine in oprema pravosodnih organov

Na področju skrbi za nepremičnine pravosodnih organov so me ob nastopu mandata pričakala 
zlasti naslednja dejstva: veliko število nerabljenih nepremičnin v upravljanju ministrstva, 
relativno visoki zneski najemnin za prostore pravosodnih organov, dislocirano poslovanje 
pravosodnih organov, manjko sredstev za izvedbo celo najbolj potrebnih investicij, prostorska 
problematika arhivov pravosodnih organov, dotrajan vozni park sodstva in tožilstva, zastoj pri 
izvedbi energetskih sanacij v okviru javno-zasebnega partnerstva. Ob proračunskih omejitvah 
je bilo zato potrebno v danem okviru sprejeti nekaj prioritetnih ukrepov, ki bi zagotovili bolj 
vzdržno stanje za izvedbo nujno potrebnih investicij v opremo pravosodnih organov. Pri tem pa 
je bilo potrebno najprej poiskati in v maksimalni meri izčrpati obstoječe notranje rezerve. To 
je pomenilo zlasti odprodajo nepotrebnih nepremičnin, ki so se v preteklosti nakopičile v 
nepremičninskem fondu ministrstva, začetek pogajanje za nižanje najemnin, ki so ponekje še 
vedno ostale na ravni izpred časa gospodarske krize in pa zagotovitev lastniških prostorov, kjer 
je to utemeljeno zaradi visokih najemnin. 

Najprej je bil opravljen pregled nepremičnin, s katerimi upravlja ministrstvo, na podlagi 
katerega sem odredil prodajo vseh nepremičnin, ki za delovanje pravosodnih organov ali 
ministrstva niso bile več potrebne in so predstavljale zgolj proračunski strošek. Iz tega razloga 
je ministrstvo od septembra 2014 do današnjega dne odprodalo 11 stanovanj, 7 počitniških 
enot (eno počitniško enoto je ministrstvo letos brezplačno preneslo na Ministrstvo za javno 
upravo) in 8 poslovnih prostorov, pri čemer so se skupni stroški za vzdrževanje in obratovanje 
nepremičnin zmanjšali, ministrstvo pa je s prodajami pridobilo cca 1,7 mio EUR namenskih 
finančnih sredstev. 

Na ministrstvu smo se lotili tudi višine najemnin, ki jih ministrstvo plačuje za potrebe delovanja 
vseh slovenskih pravosodnih organov, in sicer z začetkom pogajanja za njihovo znižanje 
povsod, kjer smo na podlagi razpoložljivih podatkov o višini tržnih najemnin za poslovne 
prostore ugotovili, da bi le-te lahko bile nižje. Na tej podlagi smo postopno od leta 2015 do 
tega trenutka dosegli povprečno znižanje najemnin v višini 427.711,68 EUR na letni ravni, z 
odpovedmi najemnin pa še povprečno 162.642,96 EUR na letni ravni, z aktivnostmi pa bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje. Iz tega naslova smo uspeli zagotoviti tudi sredstva za nekatere 
prioritetne investicije v opremo in prostore pravosodnih organov, ki so v preteklih letih izostala 
in privedla ponekje do skrajne točke vzdržnosti. 

Ena najbolj prioritetnih investicij je bila v letu 2015 namenjena zagotovitvi ustreznih prostorov 
za potrebe Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva. Ministrstvo je preuredilo 
poslovne prostore na Železni cesti v Ljubljani, ki so v upravljanju ministrstva, saj se je tožilstvo 
na obstoječi lokaciji (Trg Osvobodilne Fronte 13 v Ljubljani) soočalo s hudo prostorsko stisko. 
Na novi lokaciji je tako ministrstvo zagotovilo ustrezne delovne pogoje za 13 zaposlenih. 

Ministrstvo je zniževanje stroškov upravljanja nepremičnin nadaljevalo tudi s pridobivanjem 
lastniških prostorov tam, kjer je finančna primerjava izkazala prednosti nakupa napram 
dolgoletnim najemom, drugje pa je isti rezultat doseglo z menjavo nepremičnin. V letu 2016 je 
tako ministrstvo zagotovilo lastniške poslovne prostore (z menjalno pogodbo) Okrajnemu 
sodišču v Ajdovščini, s sodno poravnavo pa Okrajnemu sodišču na Jesenicah, ki sta dotlej 
delovala v najetih poslovnih prostorih. V letošnjem letu sta v zaključni fazi dva nakupa 
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nepremičnin, in sicer prvi za potrebe Okrajnega sodišča v Novi Gorici ter Upravnega sodišča 
RS, Zunanjega oddelka v Novi Gorici, in drugi za potrebe Okrajnega sodišča v Mariboru. V 
obeh primerih gre za nakup poslovnih prostorov, ki jih sodišča že uporabljajo in za njihovo 
uporabo ministrstvo plačuje najemnino. Z realizacijo nakupov se bodo sredstva za najemnine 
znižala še za 385.938,80 EUR na letni ravni. Ministrstvo je zagotovilo lastniške prostore tudi za 
celjsko okrajno in okrožno sodišče, ki bosta v lastnih prostorih začela delovati še v letošnjem 
letu, posledično pa bodo odpovedane kar štiri najemne pogodbe v vrednosti skoraj 50.000 EUR 
na leto. Prav v tem času potekajo tudi dogovori za reševanje problematike poslovanja 
pravosodnih organov v Kopru, ki trenutno delujejo na dislociranih lokacijah, in sicer s 
predvideno rešitvijo združitve na eni lokaciji in odpovedjo številnih najemnih pogodb. 

Pravosodni organi se že dalj časa spopadajo s pomanjkanjem prostorov za potrebe hrambe 
dokumentarnega in ostalega arhivskega gradiva. Ministrstvo je zato v tem mandatu pristopilo 
k iskanju ustreznih rešitev. Za ljubljansko regijo, ki zajema področje ljubljanskih in kranjskega 
sodišča, je ministrstvo rešitev našlo v najemu 4.673,24 m2 velikega arhivskega depoja, ki 
uporabnikom (Okrajno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v Ljubljani, Okrožno sodišče v 
Kranju, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Vrhovno državno tožilstvo in Državno 
pravobranilstvo RS) nudi vso potrebno opremo za varno shranjevanje tako dokumentarnega 
gradiva, kot tudi zaseženih predmetov. Z dodatnim najemom je ministrstvo zagotovilo 
ustrezne arhivske prostore za tožilstvo v Slovenj Gradcu, sodobno arhivsko pohištvo pa je bilo 
kupljeno še za Okrožno sodišče v Kopru, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Okrožno državno 
tožilstvo v Ljubljani in Okrajno sodišče v Ljubljani. Strošek teh najemov in nakupov je bil 
pretežno pokrit s prihranki, ki jih je ministrstvo ustvarilo na podlagi pogajanj za nižje najemnine 
z lastniki prostorov, v katerih trenutno delujejo pravosodni organi. 

Ob nastopu mandata sem bil seznanjen s posebej perečo problematiko zastarelega voznega 
parka pravosodnih organov, ki otežuje delo zlasti tožilstev in sodišč in zaradi dragih vzdrževanj 
oziroma pogostih okvar povzroča velike stroške. Analiza pristojne strokovne službe je pokazala, 
da vozni park pravosodnih organov že od leta 2007 ni bil deležen omembe vrednih nakupov ali 
zamenjav, tako da je bilo leta 2014, ob mojem nastopu mandata, kar 95,3 % vozil, ki so jih 
uporabljali pravosodni organi, starejših od letnika 2007, povprečna starost vseh vozil v 
uporabi pravosodnih organov pa je bila 11,3 let. Izpostaviti velja, da gre v teh primerih (tudi za) 
vozila, ki jih pri delu na terenu vsak dan uporabljajo tožilci in preiskovalni sodniki. V letu 2016 
je ministrstvo za potrebe pravosodnih organov kupilo 25 vozil, v letošnjem letu pa je v teku 
nakup dodatnih 24 novih vozil. Tudi v naslednjem letu je predviden nakup 20 – 25 vozil, za kar 
ima ministrstvo v proračunu že predvidenih 380.000,00 EUR proračunskih sredstev. Že po 
izvedenih nakupih vozil v letošnjem letu bo povprečna starost vozil v voznem parku 
pravosodnih organov nižja, tj. 9,4 let, pri čemer bo le 48,7 % vozil starejših od letnika 2007.

Ministrstvo za pravosodje je v tem mandatu pospešilo tudi aktivnosti v okviru operacije 
»Energetska prenova javnih stavb« za potrebe prenove stavb pravosodnih organov, za kar bo 
letos pridobilo skupaj 1.441.231,00 EUR kohezijskih sredstev. Iz teh sredstev bo ministrstvo 
celostno energetsko obnovilo sodne stavbe v Kranju, Novem mestu, Šmarju pri Jelšah, Celju, 
Slovenj Gradcu in Murski Soboti. Energetska prenova stavb v Celju, Slovenj Gradcu in Murski 
Soboti bo zaključena že v letošnjem letu, energetska prenova stavbe v Šmarju pri Jelšah v prvi 
polovici naslednjega leta in do konca naslednjega leta še stavbi v Kranju in Novem mestu. Z 
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zaključeno energetsko prenovo bodo ustvarjeni prihranki na energiji, ki je potrebna za 
obratovanje stavb, v katerih poslujejo pravosodni organi, poslovanje v energetsko obnovljenih 
stavbah pa bo prijetnejše zaradi izboljšanja delovnih in bivalnih pogojev z vidika 
mikroklimatskih pogojev ne zgolj za zaposlene, temveč tudi za stranke. Trenutno pa 
pripravljamo še dokumentacijo za energetsko prenovo obsežnih sodnih stavb v Ljubljani in 
Mariboru.

2.5.4. Stanje informatike na tožilstvu in pravobranilstvu

Podobno, kot za stanje voznega parka, velja tudi za računalniško opremo na tožilstvih in 
pravobranilstvu, ki se je zadnja leta posodabljala zlasti na način, da sta oba organa prevzemala 
odpisane računalnike s slovenskih sodišč, ki imajo v okviru Vrhovnega sodišča lastno postavko 
za tovrstne investicije. Po interni analizi, ki smo jo opravili, naj bi bila povprečna starost 
računalnika, nameščenega na tožilstvu in pravobranilstvu, več kot 7 let. 

V tem mandatu sem kot prioritetno področje opredelil tudi posodobitev računalniške opreme 
tako na tožilstvih kot na pravobranilstvu (oz. po novem Državnem odvetništvu), za kar bomo, 
v želji razbremeniti državni proračun, črpali tudi evropska sredstva. Tako je iz operacije 
Učinkovito pravosodje je zgolj za potrebe izboljšanja informacijskega sistema in procesov 
poslovanja državnega tožilstva in državnega pravobranilstva namenjenih 4.404.000,00 EUR 
finančnih sredstev, kar predstavlja kar 13,4 % vrednosti celotne operacije Učinkovito 
pravosodje in kar cca. 2.000.000,00 EUR več sredstev za omenjena pravosodna organa, kot je 
bilo zagotovljenih v prejšnjem programskem obdobju iz operacije e-pravosodje. Navedeni 
aktivnosti pa po novem vključujeta tudi nakup strojne računalniške opreme v višini 
1.250.773,00 EUR, kar pomeni zagotovitev nove računalniške opreme za zaposlene v teh 
organih.

V zadnjem letu smo za potrebe informatizacije državnega tožilstva porabili približno 630.000 
evrov, če pa k temu prištejem še načrtovana sredstva v okviru skupnih javnih naročil, pa ta 
znesek narase na približno 1,3 milijona evrov, kar pa je daleč od zanemarljivega in predstavlja 
bistven napredek v finančnem odnosu ministrstva do tožilstva in pravobranilstva v primerjavi 
s preteklimi mandati. Ravno v tem trenutku smo tik pred največjo posodobitvijo računalniške 
opreme na slovenskih tožilstvih od osamosvojitve, saj bo ministrstvo v okviru skupnih javnih 
naročil zagotovilo več kot 100 kosov prenosnih računalnikov, kot tudi več kot 500 
stacionarnih delovnih postaj, posodobitve pa vključuje tudi strežniško opremo ter namestitev 
ustrezne programske opreme. Tudi to je del mojih zavez, da v tem mandatu slovenske organe 
pregona poleg normativnih opremimo tudi z dejanskimi orodji za uspešnejše delo. 

Kako pomembno je področje informatike pravosodnih organov v tem mandatu pa najbolj 
zgovorno potrjujejo pregled gibanja namenjenih finančnih sredstev in planiranih sredstev za 
prihodnje leto na proračunski postavki »Informatizacija državnega pravobranilstva in 
državnega tožilstva«.
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2.5.5. Slovenski zapori

Ob nastopu mandata so bili pred menoj na področju slovenskih zaporov predvsem naslednji 
izzivi: prostorska problematiko ženskega zapora na Igu ter moškega zapora v Ljubljani, slaba, 
dotrajana in pomanjkljiva varnostna ter druga oprema pravosodnih policistov, kadrovska 
problematika in pa prezadolženost javnih gospodarskih zavodov v okviru slovenskih zaporov. V 
nadaljevanju predstavljam nekaj ukrepov, ki smo jih v tem mandatu sprejeli ravno na teh treh 
področjih. 

Slovenski zapori so se v zadnjih nekaj letih spopadali z veliko prostorsko problematiko, zaradi 
katere je bila Slovenija nenazadnje pred nekaj leti tudi obsojena pred Evropskim sodišče za 
človekove pravice. Kot posebej problematična sta se v tem oziru izkazala zlasti Zavod za 
prestajanje zaporne kazni Ljubljana (ZPKZ Ljubljana) ter Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig 
(ZPKZ Ig), analiza je pokazala na naslednje pomanjkljivosti: 

- ZPKZ Ig nima ustreznih prostorov za izločitev, varne celice, bolniške sobe in prostorov za 
zagotavljanje ločenega prestajanja kazni. Prav tako ni urejenega ustreznega oddelka za 
posebne skupine (matere z otroci, nosečnice, mladoletne in starejše zapornice, gibalno 
ovirane osebe);

- ZPKZ v Ljubljani nima varne celice, ustrezne bolniške sobe ter prostorov za izvajanje 
obiskov z družino in daljših obiskov svojcev z zaprtimi osebami; 

- odprti oddelek na Igu je v neustreznih in premajhnih prostorih;
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- ZPZK v Ljubljani nima ustreznih zunanjih površin za bivanje na svežem zraku in 
rekreacijo različnih kategorij zaprtih oseb, kar otežuje organizacijo življenja in dela v 
ZPKZ;

- prostori v nobenem od obeh ZPKZ–jev ne zagotavljajo ustrezne (pričakovane) 
obravnave zaprtih oseb: skupinsko delo, delovne terapije, prostočasne dejavnosti, 
usposabljanje in izobraževanje, izvajanje programov različnih obravnav. Zaradi tega se 
določene dejavnosti ne izvajajo, oziroma se izvajajo oteženo. Prostori za delo zaprtih 
oseb so na vseh lokacijah nefunkcionalni;

- noben od obeh ZPKZ-jev ni primeren za gibalno in funkcionalno ovirane osebe, zato 
nista zmožna zagotavljati ustreznega prestajanja kazni tem skupinam oseb ali 
omogočiti dostopa obiskovalcem;

- na nobeni od obravnavanih lokacijah ni ustreznega varovanega območja okrog zapora, 
zato so varnostna tveganja večja (možnost vnosa nedovoljenih stvari in substanc in 
možnost nenadzorovanega komuniciranja z zunanjim svetom, večja možnost 
pobegov).

Izkazana problematika ne vpliva le na obsojenke in obsojence, temveč tudi na kvaliteto 
delovnega okolja zaposlenih. Ministrstvo za pravosodje je zato leta 2015 pričelo z intenzivnimi 
aktivnostmi reševanja prostorske problematike obeh zaporov, v tem obdobju pa smo pripravili 
strokovne podlage, potrebne za preveritev različnih možnosti pristopov in umeščanja ZPKZ 
Ljubljana in ZPKZ Ig v prostor, in tudi izbrano varianto umeščanja, ki je podlaga za izdelavo 
projektne dokumentacije. Za ta namen je ministrstvo skupaj z Zbornico za arhitekturo in 
prostor Slovenije v fazi izvajanja dveh arhitekturno krajinskih natečajev za izbiro strokovno 
najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, ki bosta zaključena še v 
letošnjem letu. S tem bosta izbrana izdelovalca projektne dokumentacije (eden za ZPKZ 
Ljubljana in eden za ZPKZ Ig), na podlagi katere bosta predvidoma v letu 2018 pripravljeni vlogi 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ministrstvo je v letnih proračunih za ta projekt 
zagotavljalo zadostno višino sredstev, nadaljevanje projekta pa je potrjeno tudi v Načrtu 
razvojih programov, ki je sestavni del državnega proračuna. Skladno s potrjenim terminskim 
planom je dokončanje izgradnje zaporov predvideno do leta 2022, za kar so potrebna finančna 
sredstva v višini 103,6 mio EUR. S to investicijo bodo zagotovljeni tudi prostori za osrednje 
izobraževalno središče, namenjeno za dolgoročno zagotavljanje usposobljenosti, krepitev 
kompetenc in prenos penoloških in drugih interdisciplinarnih znanj, saj je Slovenija ena izmed 
redkih držav v Evropi, ki še nima lastnega centra za izobraževanje pravosodnih policistov in 
drugih strokovnih delavcev ZPKZ-jev.
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Posebej problematično je bilo tudi stanje varnostne in druge opreme v slovenskih zaporih, ki 
je bila pomanjkljiva in dotrajana, v letu 2014 pa na posameznih proračunskih postavkah (npr. 
za posebno varnostno opremo ter za računalniško opremo) sploh ni bilo predvidenih prav 
nobenih sredstev za investicije. Skupaj z URSIKS smo na podlagi pregleda stanja v okviru 
proračunskih pogajanj od leta 2015 dalje zagotovili dovolj sredstev (skupaj cca. 1,5 milijonov 
EUR) za nakup potrebne opreme, kot so službena vozila (7 v letu 2015, 6 v letu 2016 ter kar 32 
v letu 2017), nujna medicinska oprema (defibrilatorji in reanimacijski kovčki), pohištvo za 
zaprte osebe ter pisarniško pohištvo. Gibanje sredstev za učinkovitejše in varnejše delo v 
slovenskih zaporih je razvidno iz spodnjega grafa. 

Z vidika dela z obsojenci pa je še posebej pereča kadrovska problematika v slovenskih zaporih, 
ki rezultira v opravljanju nadur, le-to pa v povečani bolniški odsotnosti z dela in posledično 
dodatnimi obremenitvami preostalega kadra. Pomanjkanje policistov ima neposreden vpliv 
tudi na druge pravosodne organe, saj so zaradi tega ogrožena tudi spremstva zaprtih oseb na 
sodne obravnave. V tem mandatu je bil ob zavedanju proračunske situacije tudi na tem 
področju izkazan posluh tako ministrstva kot tudi Vlade, ki se je dne 27. 7. 2017 seznanila s 
kadrovsko problematiko Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in sprejela sklep, s katerim 
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so izpolnjeni pogoji za začetek zaposlitvenih postopkov35 – trenutno je v teku javni natečaj za 
10 novih pravosodnih policistov. V tem mandatu se je število zaposlenih v slovenskih zaporih 
povečalo iz 834 na 863 (podatek na dan 27. 9. 2017). S 1. 4. 2017 pa so slovenski pravosodni 
policisti na podlagi moje pobude prevzeli tudi varovanje sodne palače v Ljubljani, ki ga je 
doslej izvajala zasebna varnostna služba. Prevzem varovanja je pomemben tako iz simbolnega 
kot tudi iz praktičnega vidika, saj bo omogočala rotacijo kadra, ki je zaradi stresnega 
zaporskega okolja izjemno izpostavljen problematiki službene izgorelosti, na načeloma manj 
zahtevna delovna mesta. Ravno tako je bila v začetku leta 2017 pripravljena tudi strategija 
razvoja zaporskega sistema, ki daje pomembne smernice za doseganje želenega ciljnega 
stanja, primerljivega stanju v ostalih evropskih državah, ob upoštevanju najnovejših penoloških 
spoznanj in sprememb v družbi. 

Do vključno leta 2014 je za potrebe zagotavljanja dela zaprtim osebam delovalo pet javnih 
gospodarskih zavodov, in sicer JGZ Golovec, JGZ Rinka, JGZ Emboplast, JGZ Kozjak in JGZ 
Pohorje. Največji med njimi, JGZ Pohorje, je vrsto let posloval z negativnim poslovnim 
rezultatom, kljub temu, da je iz proračuna Republike Slovenije letno prejemal v povprečju od 
400.000,00 do 800.000,00 EUR (razen v letu 2012, ko zaradi pomanjkanja sredstev financiranja 
s strani države ni bilo). Tudi ostali zavodi so poslovali z izgubo. Gibanje poslovanja zavodov 
izhaja iz naslednjega grafa:

Vlada je zato že leta 2012 sprejela sklep, v katerem je Ministrstvu za pravosodje in Upravi 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij naložila, da pristopi k oddaji industrijskega 
dela poslovanja v najem in prodaji s tem povezanih premičnin JGZ Pohorje, ostale javne 
gospodarske zavode pa ustrezno preoblikuje tako, da bo še vedno zagotovljeno delo zaprtim 
                                                  
35 Dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/8/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7458/
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osebam, s tem, da poslovanje ne bo obremenjevalo proračuna. Konec leta 2013 je bil realiziran 
prvi del (sklenjena je bila pogodba o oddaji industrijskega dela JGZ Pohorje v najem, pri čemer 
znaša najemnina letno 157.200.00 EUR), 17. 7. 2014 pa je Vlada RS sprejela tudi sklep o 
začetku redne likvidacije prezadolženega JGZ Pohorje, a ni zagotovila sredstev za pokritje 
obveznosti v postopku likvidacije.

V tem mandatu pa so bile izpeljane ključne aktivnosti za rešitev problematike, saj je 
ministrstvo uspelo v prvi polovici leta 2015 iz proračunske rezerve in v okviru proračuna
Ministrstva za pravosodje ter Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
zagotoviti sredstva v višini 2,5 mio EUR za pokritje vseh obveznosti iz naslova likvidacije JGZ 
Pohorje, preostali štirje javni gospodarski zavodi pa so bili s ciljem optimizirati poslovanje z 
združitvijo funkcij (en direktor in en upravni odbor namesto štirih), poenostaviti sprejemanje 
poslovnih odločitev in zagotoviti stabilno okolje za zaposlovanje zaprtih oseb (kar je namen 
ustanovitve JGZ) v decembru 2014 združeni v en javni gospodarski zavod, in sicer JGZ Rinka, ki 
je pričel delovati 1. 1. 2015.

V tem mandatu JGZ Rinka posluje s pozitivnim poslovnim rezultatom, v letu 2015 je ustvaril 
36.985,00 EUR dobička, v letu 2016 146.209,00 EUR, v letu 2017 pa do 30. 6. 2017 74.825,00 
EUR dobička. 

Da enovit JGZ v tem mandatu posluje dobro, dokazujejo tudi podatki o zmanjševanju 
zadolženosti, ki jo je JGZ Rinka od ustanovitve 1. 1. 2015 do konca leta 2016 uspel že skoraj 
razpoloviti. Stanje zadolženosti je tako iz 244.500,00 EUR v začetku leta 2015 padlo na 
144.057,00 EUR na koncu leta 2016. V tem mandatu je bila torej izpeljana zahtevna likvidacija 
javnih gospodarskih zavodov, ki v okviru slovenskih zaporov opravljajo pomembno poslanstvo 
zagotoviti delo zaprtim osebam ter preoblikovanje v en sam javni gospodarski zavod, ki pa že 
od ustanovitve izkazuje pozitiven poslovni rezultat.

2.5.6. Izvajanje izobraževanj za pravosodne poklice v okviru Centra za izobraževanje v 
pravosodju

Pomemben napredek pa je bil v tem mandatu opravljen tudi na področju izobraževanja v 
pravosodju, ki ga izvaja Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje (CIP). 
Ministrstvo je tudi za področje v letu 2016 uspelo zagotoviti zadostna sredstva v okviru 
operacije Učinkovito pravosodje, večjo aktivnost centra pa izkazujejo predvsem naslednji 
podatki.

CIP je v letu 2016 izvedel 308 izobraževalnih dogodkov, kar je 8 % več kot v letu 2015, ko je 
bilo izvedenih 284 izobraževalnih dogodkov. Zaradi učinkovitega črpanja evropskih sredstev bo
CIP v letu 2017 predvidoma izvedel 500 izobraževalnih dogodkov. Skupno število udeležencev 
na izobraževalnih dogodkih v letu 2016 je bilo 10.616, kar je 20 % več kot v letu 2015, ko je na 
izobraževalnih dogodkih sodelovalo 8.513 udeležencev. V letu 2017 bo vseh udeležencev 
najmanj 11.200. V letu 2016 je k izpitom, ki jih CIP izvaja v skladu s svojimi pristojnostmi, 
pristopilo 669 kandidatov, kar pomeni 7 % povečanje v primerjavi z letom 2015, ko je 
pristopilo 624 kandidatov. V letu 2017 bo po ocenah centra kandidatov najmanj toliko kot leta 
2016.
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Najpomembnejše novosti, ki jih je v zadnjih treh letih CIP uvedel na področju organizacije 
izobraževalnih dogodkov, so: krajši prispevki ter s tem povečanje števila prispevkov in njihova 
večja raznovrstnost, uvedba novih izobraževalnih vsebin, uvedba usposabljanj za moderatorje 
in predavatelje izobraževalnih dogodkov, v izobraževalni program je bila dodana Šola 
evropskega prava, modul izobraževanj za sodno osebje, poglobljena izobraževanja ob večjih 
spremembah zakonodaje (npr. novela Zakona o pravdnem postopku in Družinski zakonik), že 
obstoječe sodniške šole pa je center obogatil z interdisciplinarnimi vsebinami, tujimi 
predavatelji ter možnostjo, da se izobraževanj v večjem številu udeleževali tudi notarji, 
odvetniki in upravitelji, kar so vsi deležniki zelo dobro sprejeli in pozdravili medsebojno 
interakcijo. Posebej naj izpostavim tudi dejstvo, da center že drugo leto zapored izvaja 
osredotočen niz seminarjev in delavnic s področja gospodarske kriminalitete, namenjen 
sodnikom, državnim tožilcem in strokovnim sodelavcem, kjer sodelujejo tudi strokovnjaki s 
področja bančništva. Program je bil uveden na mojo eksplicitno pobudo. 

Pri izvedbi izobraževalnih dogodkov je v letu 2016 sodelovalo 606 predavateljev, od tega 26 
mednarodno priznanih tujih strokovnjakov, medtem ko je v letu 2015 sodelovalo 525 
predavateljev, od tega 8 tujih. V letu 2017 bo vseh predavateljev najmanj 920, od teh najmanj 
85 tujih predavateljev, kar je 44 % od leta 2016. Povprečna ocena vseh izvedenih 
izobraževalnih dogodkov je v letu 2016 in letu 2017 ostala zelo visoka, in sicer 4,64 v letu 2016 
in trenutno 4,59 v letu 2017, kar kaže na to, da je CIP kljub večjemu številu izobraževalnih 
dogodkov uspel ohraniti njihovo kakovost. Pomembna novost v tem mandatu je tudi dejstvo, 
da so bili v publikaciji Pravosodni bilten v letu 2016 prvič objavljeni znanstveni članki, od 
začetka leta 2017 pa je Pravosodni bilten brezplačno dostopen tudi na spletu.

2.5.7. Nove pristojnosti ministrstva na področju človekovih pravic in aktivnejša nadzorna 
funkcija

Ministrstvo za pravosodje je v tem mandatu poleg dokončne odprave nedomišljene združitve z 
ministrstvom za javno upravo prevzelo nove pristojnosti na področju usmerjanja ministrstev 
glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, kar se v veliki meri nanaša na izvrševanje sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice. S tem je bil v Sloveniji prvič določen organ, ki lahko 
spodbuja in usklajuje izvrševanje sodb mednarodnih sodišč.36 Ministrstvo je nadalje prevzelo 
tudi pristojnost preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in 
svoboščin37, vključno s skrbjo za pripravo ustreznih zakonskih podlag za okrepitev delovanja 
Varuha človekovih pravic, kar je ministrstvo že izpolnilo. Ministrstvo je poleg tega jeseni 2016 
prevzelo tudi pristojnost nad sistemskim urejanjem omejevanja korupcije, prvi predlog
zakona je bil pripravljen že decembra 2016. 

Kako so se nove pristojnosti ministrstva odrazile v praksi? Poleg dejstva, da je ministrstvo 
pripravilo predloga obeh zakonskih aktov, je bila v tem mandatu opravljena tudi obsežna 
reorganizacija ministrstva, ki je zasledovala tudi cilj povezovanja organizacijskih enot, ki 
izvršujejo zakonodajo s tistimi, ki jo pripravljajo. Ministrstvo je od januarja 2017 reorganizirano 

                                                  
36 Glej Uradni list RS št. 90/14 z dne 15. 12. 2014.
37 Glej Uradni list RS št. 51/16 z dne 22. 7. 2016.
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na način smiselnega povezovanja vsebinskih sklopov, kaznovalnega prava in človekovih pravic,
civilnega prava ter pravosodno-organizacijskega prava.38

Dne 23. 12. 2015 je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je ustanovila Medresorsko delovno 
skupino za izvrševanje sodb ESČP. Ta je poleg sistematičnega spremljanja izvrševanja sodb 
ESČP, ki je že obrodilo sadove, podrobneje predstavljene nekoliko nižje, pripravila tudi 
»Projekt Šilih«39, ki naslavlja pomanjkljivosti pri obravnavi napak med zdravljenjem in v 
sodnih postopkih v takšnih in podobnih primerih ter vsebuje ukrepe iz pristojnosti več 
ministrstev. Ministrstvo je tudi sicer prvič v zgodovini samostojne Republike Slovenije 
pripravilo transparenten pregled izpolnjevanja sodb ESČP, dostopen na spletni strani 
ministrstva.40 Ministrstvo je poleg tega že v letu 2015 za dobro leto sekundiralo eno osebo na 
Oddelek za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice v okviru sekretariata 
Sveta Evrope, kar se je izkazalo za izjemno koristen ukrep za izboljšanje dela na tem področju. 

Ministrstvo za pravosodje je na podlagi novih pooblastil začelo aktivneje spremljati izvrševanje 
priporočil Varuha človekovih pravic. V marcu 2017 je v sodelovanju z resornimi ministrstvi 
pripravilo vmesni pregled spremljanja priporočil iz Letnega poročila Varuha človekovih pravic 
za leto 2016. Pregled izvajanja priporočil VČP je v obliki pregledne tabele in grafa dostopen 
tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje.41 Varuhinja človekovih pravic je pristop Vlade 
k izpolnjevanju njenih poročil v tem mandatu že večkrat pohvalila.42

V tem mandatu se je kvalitativno in kvantitetno okrepila tudi nadzorna funkcija ministrstva 
nad pravosodnimi organi in deležniki. Tako je bila decembra 2016 ustanovljena Služba za 
nadzor organizacije poslovanja sodišč 43, ki je zakonska obveznost ministrstva že od leta 2013 
in jo vodi dodeljeni sodnik. 44 Služba že deluje na podlagi sprejetega načrta nadzorov, ki je 

                                                  
38 Glej primerjavo med staro organizacijo, dostopno na 
http://www.arhiv.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/index.html, ter novo organizacijo, dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/organiziranost/
39 Projekt Šilih je del zaveze Republike Slovenije v poravnavi z zakoncema Šilih, ki sta pred več 
kot dvema desetletjema med zdravljenjem tragično izgubila sina Gregorja Šiliha in pravico 
iskala tudi pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Več o tem na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2016/12/select/sporocilo_za_javnost/
article/12447/7356/
40 Glej 
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/aktivnosti_na_podrocju_clovekovih_pravic_in_izvrsev
anja_sodb_evropskega_sodisca_za_clovekove_pravice/izvrsevanje_sodb_evropskega_sodisca
_za_clovekove_pravice/pregled_sodb/
41 Glej 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/7/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7457/
42 Nazadnje tudi na 18. redni seji Komisije za človekove pravice ter za peticije in enake 
možnosti z dne 3. 10. 2017, ki jo je vodila ena od podpisnic interpelacije. 
43 Več o službi na 
http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_nadzor_organizacije_poslovanja_sodisc/
44 Pravilnik o delovanju službe je objavljen na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12062
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objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje45, ugotovitve službe o obsežnem rednem 
nadzoru in morebitni ukrepi ministrstva pa bodo znani še v tem letu. Ministrstvo je v tem 
mandatu intenziviralo tudi nadzore nad poslovanjem izvršiteljev. V obdobju od 2011 do 2013 
je posebna komisija v skladu s svojimi pristojnostmi, opravila skupaj 7 neposrednih pregledov 
poslovanja izvršiteljev. V letu 2014 je komisija opravila 11 neposrednih nadzorov, v letu 2015 
13 neposrednih nadzorov, v letu 2016 pa 10 neposrednih nadzorov. Trend naraščanja števila 
neposrednih pregledov izvršiteljev po letu 2014 je znaten, v primerjavi s preteklimi obdobji za 
5-kratnik frekventnosti opravljanja neposrednih pregledov. Izpostaviti velja tudi trend 
notarskih nadzorov v tem mandatu. Če je bilo do leta 2011 letno opravljenih v povprečju 6 
notarskih nadzorov s strani ministrstva, pa je mogoče ugotoviti, da je v zadnjih treh letih 
(2014-2016) letno opravljenih povprečno 22 notarskih nadzorov. Pomembno je tudi 
izpostaviti, da je Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, ki izvaja nadzor ministrstva nad 
zakonitostjo dela v slovenskih zaporih, v letu 2014 sploh prvič opravil 2 nadzora po Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij. Ravno tako je bila do sedaj povsem mrtva črka na papirju tudi 
pristojnost ministrstva, da po stečajni zakonodaji izvaja tudi preglede dokumentacije 
insolventnega dolžnika, ki jo je prevzel stečajni upravitelj ter dokumentacije, katero mora 
voditi upravitelj v postopku, pri čemer lahko takšen pregled opravi le na gospodarskem in 
stečajnem področju izkušen dodeljen sodnik ali pa certicifiran revizor.46 Ministrstvo v letih od 
uveljavitve te določbe vse do danes ni uspelo zadostiti zakonskim pogojem za tovrstni pregled, 
v prihodnjem letu pa bo prvi takšen pregled tudi dejansko opravljen. Začetek temeljitih 
nadzorov nad stečajnimi postopki bo gotovo pomemben doprinos k bolj poštenim praksam na 
področju, ki je še vedno obremenjeno z zlorabami in malverzacijami. 

Na podlagi mojih zavez k vzpostavitvi bolj transparentnega okolja v vlogi kandidata za ministra, 
del katerih so bile tudi že omenjene spremembe Sodnega reda, smo na ministrstvu pričeli tudi 
z obsežnim in zahtevnim projektom vzpostavitve t.i. Pravosodnega supervizorja, ki bo na eni 
strani omogočil javnosti dostop do najbolj ključnih podatkov o slovenskem pravosodju
(gibanje zadev, sodni zaostanki, kadrovska slika, gibanje števila zaprtih v slovenskih zaporih, 
itd.) na enem samem mestu, po drugi strani pa bo omogočil tudi iskanje prvostopenjskih sodb, 
ki trenutno na spletu zaradi njihove številčnosti in zamudnega ročnega prekrivanja osebnih 
podatkov (t.i. anonimizacija) niso na voljo.47 V ta namen smo se že leta 2015 povezali z 
Institutom Jožef Stefan, ki ima potrebna znanja za razvoj avtomatske anonimizacije, ki bo 
omogočila hitrejšo obdelavo sodb. Trenutno je projekt v fazi intenzivnega testiranja, saj je 
potrebno obvladati varnostna tveganja, povezana z morebitnim razkritjem osebnih podatkov, 
javnosti pa bo na uporabo predan v prihodnjih mesecih. 

                                                  
45 Glej 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/Nacrt_nadzorov_
za_leto_2017.pdf
46 Glej 5. odstavek 106. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju, dostopno na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4735
47 Področje dostopnosti sodb je pomemben kazalnik tudi v okviru Pregleda stanja na področju 
pravosodja, ki ga vsako leto opravi Evropska komisija – Slovenija bi se v primeru vzpostavitve 
tega projekta lahko na tem področju uvrstila precej višje na primerjalni lestvici. 
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Povečana vloga in aktivnost ministrstva v tem obdobju je, ob spoštovanju zakonskih in 
ustavnih razmejitev med organi pravosodja, ravno tako pomemben del celotne slike o zavezah 
tega mandata k krepitvi učinkovitosti, odgovornosti in transparentnosti slovenskega 
pravosodja. 

2.6. Slovenija v očeh mednarodne skupnosti

Ena ključnih mednarodnih primerjalnih raziskav nacionalnih pravosodnim sistemov je gotovo 
Pregled stanja na področju pravosodja v EU Evropske komisije (Justice Scoreboard). Iz novega, 
letošnjega pregleda stanja Evropske komisije za leto 2016 izhaja, da Slovenija oziroma 
slovensko pravosodje ostaja v evropskem povprečju glede večine kazalnikov, ki se v pregledu 
spremljajo, ponekod pa je med najboljšimi državami v Evropi. Kot primer odlične ocene stanja 
velja izpostaviti v lanskem letu prvič sprejete časovne standarde, ki so novo upravljavsko 
orodje predsednikov sodišč. Slovenija je ena izmed le treh držav, ki so za področje časovnih 
standardov prejele vse možne točke. Slovenija je še vedno v vrhu držav po številu pripada 
novih zadev na sodišča, kljub temu pa se čas reševanja zadev in število nerešenih zadev na 
sodiščih še naprej zmanjšuje, kot je to prepoznavno razvidno že vsaj od leta 2010. Tako se je 
čas reševanja civilnih in gospodarskih pravdnih zadev skrajšal s cca. 420 dni v letu 2013 na 277 
dni v letu 2017, čas reševanja upravnih zadev s cca. 250 dni nad 155 dni, stopnja reševanja 
civilnih in gospodarskih pravdnih zadev se je dvignila s cca. 98 % v letu 2013 na 105 % v letu 
2017, stopnja reševanja civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev pa se je s cca. 100 % v 
istem obdobju dvignila na 107 %. Nadalje se je število nerešenih civilnih, gospodarskih, 
upravnih in drugih zadev (na 100 prebivalcev) zmanjšalo s cca. 16 v letu 2013 na 9,3 v letu 
2017, in to ob dejstvu, da ima Slovenija med državami članicami izkazan največji pripad 
nekazenskih zadev na prebivalca ter ob dejstvu, da se je število sodnikov (na 100.000 
prebivalcev) znižalo s cca. 50 v letu 2013 na 43 v letu 2017. Trend splošne uspešnosti 
slovenskega pravosodja se torej še naprej povečuje.48

Izpostaviti velja še en uspeh, dosežen v tem mandatu. Evropski svet v okviru vsakoletnih 
priporočil državam članicam za ukrepanje (CSR 2016 - Country-specific recommendations) na 
področju pravosodja v letu 2016 ni našel razlogov, da bi bila potrebna posebna priporočila za 
ukrepanje.49 Gre za dokument v okviru Evropskega semestra, s katerim Evropska komisija na 
podlagi Poročila o državi (delovni dokument služb komisije) ter Nacionalnega programa reform 
in Programa za stabilnost pripravi predlog ukrepov za posamezno državo, sprejme pa jih 
Evropski svet. Slovenija je v preteklih letih vzorno sprejemala potrebne ukrepe za izboljšanje 
učinkovitosti slovenskega pravosodja in spremljala rezultate njihove implementacije, 
posledično pa iz leta v leto prejemala vse manj priporočil. Na področju slovenskega pravosodja 
tudi v letu 2017 ni posebnih priporočil.

                                                  
48 Več na 
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/2017_EU_Justice
_Scoreboard_web_ok_final.pdf
49 Dostopno na http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1486055100657&uri=CELEX:52016DC0344
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Takšen trend izkazujejo tudi nekatere druge mednarodne raziskave, kot je na primer indeks 
spoštovanja pravne države (Rule of Law Index), ki ga pripravlja World Justice Project. Z njim se 
po besedah omenjene organizacije meri spoštovanje načel pravne države v vsakdanjem 
življenju. V zadnjo raziskavo je bilo vključenih 113 držav, Slovenija pa se je na primer v 
kategoriji temeljnih pravic uvrstila na 29. mesto, v kategoriji kazenskega pravosodja na 25. 
mesto, v kategoriji civilnega pravosodja pa na 33. mesto. Skupno se je Slovenija uvrstila na 27. 
mesto.50

Ravno tako pomembni pa so signali, ki nam jih glede izpolnjevanja sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice pošiljajo uradne institucije Sveta Evrope. Če je imela po poročanju Odbora 
ministrov Sveta Evrope glede izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice konec 
leta 2015 kar 309 neizvršenih sodb, kar je predstavljalo več kot 95% vseh sodb, pa je bila že 
konec leta 2016 slika popolnoma drugačna in sicer je imela Slovenija le še 49 neizvršenih 
sodb, kar je manj kot 15% vseh sodb. Med drugim je decembra 2016 Odbor ministrov Sveta 
Evrope ugotovil, da v Sloveniji sodni zaostanki niso več sistematični problem, kar je 
pomemben dosežek. 51  Kljub temu, uradno in izkustveno preverljivemu dejstvu, se 
predlagateljem interpelacije ne zdi prav nič problematično trditi, da so nas na predloge sodne 
postopke v tem mandatu opozorile številne evropske institucije. Še enkrat, pač toliko slabše za 
dejstva. 

Odbor ministrov Sveta Evrope je v svojem Desetem poročilu o nadzoru izvrševanja sodb ESČP 
za leto 2016 ugotovil, da se statistika izvršenih sodb ESČP glede vseh držav članic Sveta Evrope 
močno izboljšuje, k ugodnejši statistiki pa je veliko prispevala tudi Republika Slovenija, saj sta 
bili v letu 2016 sprejeti dve pomembni končni resoluciji Odbora ministrov Sveta Evrope, ki je 
odgovoren za nadzor nad izvrševanjem sodb ESČP, in sicer za izvršitev sodbe v zadevi Lukenda 
glede razumnega roka in učinkovitega sodnega varstva (skupina 264 primerov) in Kurić (t. i. 
izbrisani). V razpravi ob predstavitvi poročila sta generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjørn 
Jagland in generalni direktor Generalnega direktorata Sveta Evrope za človekove pravice in 
vladavino prava Philip Boillat izrecno izpostavila Slovenijo kot zgled ostalim državam 
članicam pri izvrševanju sodb ESČP in pomenu politične volje, ki je potrebna pri izvršitvi 
kompleksnih sodb ESČP52. Pohvalo je na svojem obisku marca 2017 izpostavil tudi komisar 
Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muižnieks. Komisar je eksplicitno pohvalil napredek, ki 
ga je v zadnjem letu na tem področju dosegla Slovenija tako pri pilotnih kot drugih sodbah. 

                                                  
50 Dostopno na 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLIndex_2016_Slovenia_eng%20
%281%29.pdf
51 Dostopno na 
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016806c2127
52 Glej https://www.coe.int/en/web/execution/-/debate-on-the-10th-annual-report-on-the-
supervision-of-the-execution-of-judgments-and-decisions-of-the-european-court-of-human-
rights
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Slednje je še posebej pomembno, ker se v Evropi srečujemo s problemom legitimnosti in 
spoštovanja sodb ESČP.53

Izpostaviti velja tudi nedavno zasedanje Odbora ministrskih namestnikov Sveta Evrope v 
formaciji nadzora nad izvrševanjem sodb ESČP od 19. do 21. septembra 2017 v Strasbourgu, 
kjer je Odbor sprejel sklepe v skupini sodb v zadevi Mandič in Jović, v kateri je ESČP s sodbami 
v letih 2012-2015 ugotovilo kršitev zaradi prezasedenosti zapora in pripora v Zavodu za 
prestajanje kazni zapora Ljubljana (ZPKZ Ljubljana) v obdobju 2008-2012. Odbor ministrskih 
namestnikov je z zadovoljstvom pozdravil občuten napredek Slovenije in izboljšanje bivalnih 
razmer v ZPKZ Ljubljana, tako da so sedaj upoštevani tudi priporočeni standardi Evropskega 
odbora za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja 
(CPT). Ministrstvo za pravosodje je med drugimi ukrepi poročalo o nameravani izgradnji 
novega zapora, k izboljšanju razmer na področju neprostostnih sankcij pa bo prispevala tudi 
novoustanovljena služba za probacijo. Odbor ministrskih namestnikov bo primer Mandić in 
Jović ponovno preučil po dodatnih informacijah glede učinkovitosti pravnih sredstev, ki so na 
voljo pripornikom in zapornikov in po preučitvi poročila odbora CPT, katerega peti periodični 
obisk v Sloveniji je potekal od 27. marca do 4. aprila 2017. Njegovo poročilo je bilo javno 
objavljeno v času zasedanja zadnjega Odbora ministrskih namestnikov. Poročilo CPT je Vlada 
Republike Slovenije temeljito preučila in pozdravila pozitivne ocene, ki med drugim 
ugotavljajo izboljšanje bivalnih razmer in prezasedenosti v ZPKZ Ljubljana od zadnjega obiska 
leta 2012.54

                                                  
53 Dostopno na 
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2017/3/select/sporocilo_za_javnost/ar
ticle/12447/7387/
54 Več dostopno na https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-
publishes-report-on-sloven-3
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SKLEPNO

Predmetne interpelacije in očitkov v njej ni mogoče razdvojiti od ”osebnega” odnosa njenih 
podpisnikov do mene kot bivšega predsednika KPK in do odnosa do pravosodja (”krivosodja” 
po besednjaku podpisnikov) na splošno. Oboje ima svojo znano zgodovino in razloge v 
osebnih, političnih in pravnih zdrsih posameznikov med predlagatelji. In v obeh primerih 
resnica in dejstva niso zaveznik predlagateljev. In oba – tako sam in moja družina – kot 
”pravosodje” so pogosto deležni znanih diskreditacij in ”metod” neposrednega in posrednega 
nastopanja in napadanja. Vselej, ko sem to izpostavil, pa sem bil označen za arogantnega. Če 
so zavzemanje za resnico, dejstva in pravno državo arogantna, potem priznam, da mi 
vlagatelji interpelacije upravičeno očitajo aroganco.

Na zgornjih straneh sem obširno in verjamem da argumentirano zavrnil očitke iz interpelacije. 
Ne želim pa, da so te navedbe razumljene kot moje (samo)zadovoljstvo s stanjem v 
slovenskem pravosodju. To gotovo ni optimalno ali zadovoljivo in kot minister za pravosodje 
se čutim soodgovornega za to, da ljudje pravosodju v prevelikem odstotku ne zaupajo in ne 
zaupajo v pravno državo. Za to stanje smo soodgovorni vsi politiki, še najbolj tisti, ki zadnjih 10 
let sistematično rušijo verodstojnost pravne države in njenih institucij. S tem namreč diskurz iz 
potrebnih sprememb in izboljšav vodijo v sfero iracionalnega obtoževanja, to pa je škodljivo in 
dolgoročno nevarno. 

Kar pa je zadovoljivo, je napredek, ki je bil v zadnjih nekaj letih ustvarjen, pospešek pa je, pa če 
predlagatelji to želijo videti ali pa ne, dobil ravno v tem mandatu. Po besedah predstavnikov 
stranke, iz katerih vrst prihajajo predlagatelji interpelacije, normativne spremembe, ki smo jih 
in jih še bomo predstavili v tem mandatu, vselej padejo v eno od dveh kategorij: ali samo 
površno in kozmetično spreminjajo ali pa grobo in sporno posegajo. Kot da vmesne poti ni. 
Na zemljevidu, ki ga rišejo predlagatelji interpelacije, te poti seveda ni. Oceno o tem ali so 
takšna ravnanja posledica kroničnega pomanjkanja samozavesti ali česa drugega, prepuščam 
javnosti. Na zemljevidu, ki ga riše mednarodna skupnost, po kateri se skozi mednarodne 
primerjalne raziskave izkazujejo pozitivni trendi v slovenskem pravosodju, po uradnih 
stališčih predstavnikov tako domačih kot tudi evropskih institucij, ki podajajo svoje ocene o 
napredku Slovenije na področju pravosodja in varovanja človekovih pravic, pa se vmesna pot v 
aktualnem mandatu vidi. Gre za pot premišljenega, celostnega in odločnega napredka, ki se je 
zgodil in ki ga nameravamo spodbujati vse do zaključka mandata. Da izboljšamo kvaliteto 
slovenskega pravosodja in kvaliteto pravne države na način, da bo to občutil povprečen 
državljan in gospodarstvo. 

S spoštovanjem,

mag. Goran Klemenčič
minister
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