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9.30-10.30 Uvodna nagovora
- predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan
- ministrica za pravosodje gospa Andreja Katič

Osrednja prispevka
- predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič: 

»Delitev oblasti – temelj demokratične in pravne države«
- predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez: 

»Pravo – nepogrešljivo vezivo družbe«

11.00-12.15 Razprava: Človekove pravice v sistemu delitve oblasti

Moderator: dr. Peter Jambrek, prvi predsednik Ustavnega sodišča 

V Sloveniji državljanke in državljani oblast izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve 
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Vse tri veje oblasti so dolžne spoštovati in varovati človekove 
pravice in temeljne svoboščine, ki so zagotovljene z ustavo ter zakoni in mednarodnimi instrumenti. 
Načelo delitve oblasti, vključujoč sistem zavor in ravnovesij, preprečuje samovoljo in zlorabo oblasti 
in posamezniku v razmerju do države zagotavlja osebno svobodo in dostojanstvo ter je temeljni pogoj 
učinkovitega varstva posameznikovih pravic in svoboščin.

Sodelujoči:
- gospa Tina Heferle, podpredsednica Državnega zbora 
- dr. Miodrag Đorđević, podpredsednik Vrhovnega sodišča
- gospod Gregor Strojin, državni sekretar, Ministrstvo za pravosodje
- dr. Grega Strban, dekan Pravne fakultete v Ljubljani in podpredsednik Sodnega 

sveta
- dr. Neža Kogovšek Šalamon, predstavnica Zagovornika načela enakosti, članica 

Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope 

12.30- 14.00 Predstavitev mnenj predstavnikov vabljene strokovne in druge zainteresirane javnosti

Moderator: gospod Blaž Pavlin, predsednik Odbora za pravosodje

Naslovna tema okrogle mize, Temelji pravne države, naslavlja široko polje vsebin, obenem pa zadeva 
tako posameznike kot številne različne institucije. Vsled navedenega je v nadaljevanju kot možen 
predlog izhodišč v okviru predstavitve mnenj podanih nekaj izhodišč za pripravo prispevkov:
 

- stroga ločenost in neodvisnost vej oblasti ali sodelovanje, prepletanje ter 
soodvisnost delovanja vej oblasti;

- načelo zakonitosti, jasnosti in določnosti norm ter samoomejitev delovanja države 
kot temelji za predvidljivost prava;

- legalnost in legitimnost meja dopustnosti posegov v druge veje oblasti ter ukrepi 
za varovanje načela delitve oblasti;

- javni interes za delovanje pravne države ter nadzor ljudstva nad vejami oblastmi 
ter

- druga razmišljanja v okviru obravnavne tematike.
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Okrogla miza
Temelji pravne države
(6. september 2019)

Okroglo mizo so moderirali dr. Peter Jambrek, Blaž 
Pavlin in mag. Katarina Ratoša.

Okrogla miza se je začela ob 9.33.

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: 
Spoštovani gospe in gospodje, dobrodošli v Držav-
nem zboru! 
 Današnja okrogla miza Temelji pravne 
države je pripravljena na pobudo predsednika 
Vrhovnega sodišča in v sodelovanju vseh treh vej 
oblasti – zakonodajne, izvršilne in sodne. 
 K uvodnemu nagovoru najprej vabim pred-
sednika Državnega zbora mag. Dejana Židana. 
 Izvolite. 

MAG. DEJAN ŽIDAN: Spoštovana predsednika Us-
tavnega in Vrhovnega sodišča, spoštovana min-
istrica za pravosodje, dragi poslanke in poslanci, 
spoštovani gostje, gospe in gospodje! 
 Iskreno me veseli vaš odziv na današnji 
posvet, saj kaže na visoko zavedanje o pomemb-

nosti vsebine, ki smo jo izpostavili v naslovu. Naj se 
zato že uvodoma zahvalim predsedniku Vrhovne-
ga sodišča mag. Damijanu Florjančiču za pobudo 
izvedbe skupnega dogodka vseh treh vej oblasti. 
Naslovna tema Temelji pravne države, namreč ni 
le večplastna, strokovno kompleksna in obsežna, 
temveč predvsem posredno ali neposredno vpliva 
na življenje vseh nas, zato je možnost, da se lahko 
javno predstavi morebitna različnost pogledov o 
tako ključni družbeni materiji, pravzaprav nujna. 
In posebej pomembno je, da se poleg politične 
in strokovne javnosti sliši tudi glas državljank in 
državljanov. 
 Spoštovane gospe, spoštovani gospod-
je! Znano je, da so obrise ideje pravne države 
oblikovali že antični filozofi, na primer Aristotel 
in Platon. Razvoj ideje preko stoletij in držav je 
danes prepoznan predvsem po dveh konceptih, 
angleškem the rule of law oziroma vladavini prava 
in nemškem oziroma srednjeevropskem konceptu 
pravne države, Rechtsstaat, iz katerega črpa tudi 
naš pravni sistem. Pojma nista popolnoma ujema-
joča se, prav tako zasledimo v odtenkih različne 
teoretične razlage posameznega izmed njiju, a 
obenem sta v biti enaka. Izhodišče je demokratič-
na in pravno urejena država, ki državljane varu-
je pred samovoljo in čezmerno močjo državne 

Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan
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oblasti preko zagotovitve in spoštovanja načel us-
tavnosti, zakonitosti, delitve oblasti, varstva člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, pravičnosti, 
sorazmernosti, pravne varnosti, zaupanje v pravo, 
transparentnosti prava, neodvisnosti sodstva in 
še preko drugih pomembnih predpostavk. Zagot-
ovo nisem zaobjel vseh, vendar je očitno, da gre 
pravzaprav za skupek načel in podnačel, s katerimi 
se pravno omejuje oblast. Ozko gledano je načelo, 
da je Slovenija pravna država, zapisano v 2. čle-
nu slovenske ustave, a dejansko je njeno besedilo 
prežeto z njegovimi posameznimi postulati. Sko-
post ustavne določbe tako že sama napotuje na 
potrebo po razlagi in napolnitvi njenega pomena. 
Ta se ključno razvija predvsem preko ustavno-
sodne prakse, ki pa se, in s tem tudi načelo pravne 
države, nenehno dopolnjuje, najverjetneje pa tudi 
že davno presega primere, ki jih je ustavodajalec 
predvideval ob nastanku tega temeljnega pravnega 
akta pred skorajda tremi desetletji. Z novimi živl-
jenjskimi situacijami, ki jih prinaša razvoj družbe, 
se posamezna podnačela pravne države vse bolj 
izoblikujejo in preko boljših argumentov obenem 
tudi spreminjajo. Z razvojem družbe tu ne mislim 
le na razvoj kulturnega, pravnega in političnega 
prostora oziroma zavesti, temveč po drugi strani 
tudi na tako obsežne in morda v naših življenjih 
še občutnejše spremembe, kot so članstvo naše 
države v Evropski uniji in tudi prenos izvrševanja 
dela suverenih pravic nanjo, enormni razvoj sod-
obnih tehnologij in tudi siceršnja globalizacija. 
 Spoštovane, spoštovani! Uvodne minute 
mi ne dopuščajo, da bi na tem mestu posamezne 
prvine pravne države dodatno razčlenil. V tem ozi-
ru z zanimanjem pričakujem tudi nadaljnje, za to 
bistveno bolj strokovno podkovane govorce, ven-
dar bi želel podčrtati vsaj troje.
 Najprej pomen doslednega izvajanja nače-
la delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sod-
no oblast. Ureditev delitve oblasti je nedvomno 
strokovno in politično vprašanje, a menim, da lah-
ko le takšen preplet zagotovi njeno učinkovitost in 
tudi legitimnost v družbi. Ključna varovalka med 
posameznimi pristojnostmi in težnjami je resda 
tako imenovan sistem zavor in ravnovesij, a delitev 
oblasti, po mojem mnenju, prvenstveno terja sa-
moomejevanje, predvsem pa medsebojno spošto-
vanje posameznih vej oblasti oziroma njihovih 
pristojnosti. 
 Drugo, države in oblasti ni brez njenih 
državljank in državljanov. Prav zagotavljan-
je spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin je zato conditio sine qua non vsake 

sodobne demokratične družbe in ena absolutnih 
esenc pravne države. Menim, da lahko o polno 
delujoči pravni državi govorimo šele, ko so enako 
obravnavani vsi, ki se, če se bolj slikovito izrazim, 
morda ne pišejo prav, so morda drugačne barve 
kože, vere ali narodnosti, morda vse od naštetega, 
odrinjeni, tudi pozabljeni, manjšina in kdaj tudi 
proti nekaterim interesom, tako se zdi, nemoč-
na večina. In prav slednje je izhodišče za tretji 
poudarek.
 Uveljavljanje pravne države ni le notran-
ja zadeva naše države. Slovenija namreč kljub 
deklariranju enakopravnemu članstvu v medn-
arodni skupnosti ni varna pred različnimi fi-
nančnimi, gospodarskimi in drugimi apetiti držav 
ali multinacionalk. Prav tako se je primorana ču-
ječe braniti pred njihovimi političnimi interesi. 
A naj ob tem kot primer izpostavim del zavez, ki 
jih prinaša članstvo v Evropski uniji, in sicer v 2. 
členu Lizbonske pogodbe zapisanih ključnih vred-
not, katerih spoštovanje je pravzaprav predpogoj, 
da katerakoli država sploh lahko postane članica 
Unije. Med temi vrednotami je izrecno navedeno 
tudi spoštovanje pravne države, kar implicitno vkl-
jučuje spoštovanje mednarodnega prava in primat 
slednjega nad nacionalnim pravom. Slovenska, še 
kako živa izkušnja, žal, kaže, da samoumevnosti 
tudi tukaj ni.
 Spoštovane gospe, spoštovani gospodje! 
Naj se vrnem še enkrat na začetek, k majski po-
budi predsednika Vrhovnega sodišča. Poudariti 
moram, da te pobude nisem razumel kot klic na 
pomoč, podan s strani veje oblasti, ki bi le nemoč-
no zrla v poskuse izpodbijanja avtoritete sodnikov, 
nespoštovanje odločb in izražanja dvoma v njeno 
neodvisnost. Razumel sem jo kot podano roko za 
sodelovanje in odgovoren pristop k naslovitvi tega 
tako pomembnega vprašanja s strani vseh treh vej 
oblasti skupaj z državljankami in državljani. Vsi mi 
namreč soustvarjamo to družbo. Vsi mi torej utr-
jujemo ali spodkopavamo njene pravne temelje. 
Odločitve so naše, subjektivne v naši intimi, tudi 
zmotljive v človeški naravi. Vse naše odločitve, 
morda na videz nepomembne, nekatere res dobre, 
druge morda spet premalo ali preračunljivo prete-
htane, imajo posledice. Vsi smo ob tem tudi soust-
varjalci našega pogleda na državo in njeno prav-
nost, a obenem smo vsi zanjo soodgovorni. Prav 
z našim odnosom na vseh ravneh, tako zasebno, 
družbeno, poslovno, z našim odgovornim uveljavl-
janjem pravic in obenem spoštovanjem dolžnosti 
se temelji naše pravne države gradijo, krepijo in 
nadgrajujejo.
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Danes, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, 
najverjetneje ne bomo oblikovali identičnega ra-
zumevanja pojma pravne države. To najbrž tudi ni 
mogoče, a vendarle je danes ena izmed priložno-
sti, da okrepimo zavedanje o njenem pomenu, da 
samokritično okrepimo zavedanje o naših pris-
tojnostih, pravicah in možnostih, predvsem pa 
odgovornosti slehernega izmed nas kot odločeval-
cev ali posameznikov, kar vodi tudi v njeno učinko-
vito izvajanje. Pravna država se ne meri po kvan-
titeti predpisov, temveč po njenem odrazu v naši 
družbi in stanju duha, ki jo preveva. Pravna država 
je vrednota sama po sebi, njeno spoštovanje pa 
eden ključnih elementov za trajnostni razvoj naše 
družbe in blaginje.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zahvalju-
jem se za vašo pozornost ter vam želim prijetno 
počutje v tem tudi za temelje naše pravne države 
zgodovinskem prostoru. Hvala. 
/ aplavz/

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: Hvala 
lepa, gospod predsednik.
 V imenu izvršilne veje oblasti je pri pripravi 
okrogle mize sodelovalo Ministrstvo za pravosod-
je, zato k besedi vabim ministrico gospo Andrejo 
Katič.

ANDREJA KATIČ: Spoštovani predsedniki, spošto-
vane gospe, spoštovani gospodje, tudi v mojem 
imenu in v imenu sodelavk in sodelavcev Minis-
trstva za pravosodje lepo pozdravljeni!
 Verjamem, da se bo, glede na to, da smo se 
na vabilo odzvali predstavniki vseh treh vej oblasti, 
razprava dotaknila tudi vprašanja vsebine odgovo-
rnosti posamezne veje oblasti za delovanje pravne 
države. Eno od temeljnih načel demokratične 
države je načelo delitve oblasti. Republika Slo-
venija ima kljub svoji mladosti in kratki tradici-
ji temelje demokratičnosti dobro postavljene. 
Namen porazdelitve moči je predvsem v varovan-
ju posameznika v razmerju do države, o čemer se 
je že v več odločbah izreklo tudi Ustavno sodišče. 
Vpliv in omejevanje med vejami oblasti mora biti 
v ravnovesju, s sodelovanjem med njimi. Ali so ta 
razmerja ustrezna in ali je organizacijska izved-
ba tega načela v skladu z dejanskimi potrebami 
družbe in razvijajočimi mednarodnimi standardi, 
je stvar širše razprave. Da bi pravosodni deležni-
ki lahko nemoteno, dobro in učinkovito opravlja-
li svoje, z zakonom določene naloge, morajo biti 
pri svojem delu neodvisni od vsakokratne oblas-
ti. K neodvisnemu sistemu lahko prispevamo vsi, 
predvsem pa nosilci javnih funkcij, ki se moramo 
zavedati, da ima vsaka naša izrečena beseda svo-
jo težo. Prav je, da se o pomembnih družbenih 

Ministrica za pravosodje Andreja Katič
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vprašanjih izrekamo in da o njih poteka širša 
konstruktivna debata, a naj bodo naši argumenti 
odgovorni in premišljeni. Zgolj formalen zapis v 
ustavi, da je Slovenija demokratične republika, ki 
temelji na načelu delitve oblasti, ne bo imel že-
lenega učinka, če v okviru tega načela ne bomo 
delovali prav vsi. Stanj,e kot ta imamo danes na 
področju pravosodja, se izboljšuje, vendar ni opti-
malno. Tudi na Ministrstvu za pravosodje si priza-
devamo v smeri krepitve učinkovitega in odgov-
ornega delovanja vseh deležnikov. Pozdravljam 
tretje odpiranje delovanja pravosodja javnosti ter 
seznanjanja s pozitivnimi rezultati poslovanja, ki 
jih zaznava ne le domača statistika, temveč jih kot 
takšna ocenjuje tudi mednarodne primerjalne ra-
ziskave. Prav tako pa so utemeljena pričakovanja 
glede krepitve kakovosti dela pravosodnega siste-
ma kot celote in tudi posameznikov, ki ga sestavl-
jajo. Neustrezna ravnanja in nepravilnosti je tre-
ba ustrezno nasloviti ter učinkovito preprečevati, 
odgovornost za to pa nosita sodstvo in tožilstvo 
v prvi vrsti sama. Potrebno pa je poudariti, da je 
odgovornost države zagotavljati takšne pogoje, da 
je pravosodje učinkovito in pravično. 
 V tem letu smo med drugim predlagali in 
dosegli sprejem dveh pomembnih postopkovnih 
zakonov, novega zakona o nepravdnem postopku 
in obširne novele Zakona o kazenskem postopku. 
Poleg določb, usmerjenih v krepitev položaja šibke-
jših udeležencev v sodnih postopkih, oba prinaša-
ta vrsto orodij, namenjenih optimizaciji in učinko-
vitejši izvedbi sodnih postopkov. A z orodji je tako, 
da jih je treba ustrezno uporabljati. Pravna orodja 
so v primerjavi s tehničnimi toliko bolj odvisna od 
interpretacije in znanja uporabnikov. Rezultati se 
pogosto pokažejo šele čez določen čas. Hitrim, 
refleksnim, neusklajenim ali vsiljenim rešitvam 
nisem naklonjena, saj je preteklost prevečkrat po-
kazala, da dolgoročno prinesejo več težav kot pa 
kratkoročnih koristi. Predloge sprememb morajo 
uživati zadostno podporo strokovne javnosti. Ver-
jamem v iskanje kompromisov, ki, čeprav terjajo 
več energije, omogočajo razvoj, predvsem pa so 
v korist državljanov, naših končnih uporabnikov. 
Zato tudi danes tukaj apeliram na vse strokovn-
jake, da se v pripravo zakonodaje in podajo pobud 
in pripomb aktivno vključite. 
 Kljub temu da je pravosodje funkciona-
lno bolj neodvisno od drugih vej oblasti, se po 
našem mnenju še vedno kaže primanjkljaj pred-
vsem na organizacijskem in kadrovskem področju. 
Naše sedanje aktivnosti gredo v prvi vrsti v smeri 
podpore pravosodju z zagotavljanjem koherent-

nosti pravnega reda ter upravljavske in finančne 
avtonomije. V okviru tega v sodelovanju s sod-
stvom pripravljamo celovito prenovo Zakona o 
sodiščih in Zakona o sodniški službi, s tožilstvom 
pa Zakona o državnem tožilstvu. 
 Razprava o predlogu sprememb Ustave, s 
katero bi postopek imenovanja sodnikov umak-
nili iz Državnega zbora ter okrepili vlogo Sodnega 
sveta, ne slabi zakonodajne veje oblasti. Če bi mu 
poslanci Državnega zbora namenili zadostno pod-
poro, bi pomenil pomemben doprinos k zagotavl-
janju kakovostnega dela sodišč, posredno celotne-
ga pravosodja. S tem bi med drugim tudi odpadel 
v javnosti pogosto slišan očitek o vmešavanju poli-
tike v sodstvo. 
 Eden ključnih vidikov zagotavljanja člove-
kovih pravic v sistemu delitve oblasti je kakovost-
na in trajnostno vzdržna organizacijska struktura 
pravosodnih deležnikov, ki omogoča vsebinsko in 
časovno učinkovite odzive na izzive in na potre-
be družbe državljanov in poslovnega okolja. Slo-
venija je nekatere negativne posledice rešitev iz 
preteklosti uspela sanirati. Zagotavljanje sojenja v 
razumnem roku ni več sistemski problem. Glede 
na izkušnje in specifične zmožnosti pa mora ob 
ustreznem sodelovanju vseh vej poskrbeti za na-
daljnji skladen razvoj in krepitev kakovosti. V luči 
tega velja podpreti prizadevanja za dolgoročno 
zagotovitev tako motiviranih in stroki predanih 
funkcionarjev ter drugih zaposlenih kot tudi usk-
lajenega delovanja in razvoja pravosodne uprave 
kot celote. Organi, ki so za ta vprašanja zadolženi, 
na primer sodni in Državnotožilski svet, pa morajo 
poleg ustreznih pristojnosti in odgovornosti ime-
ti kadrovske in organizacijske zmožnosti, da jih 
učinkovito izvajajo. 
 V tej dvorani smo redko priča sožitju sogov-
ornikov, kaj šele različnih vej oblasti. Vzdušje tu-
kaj je pogosto podobno sodnim sporom, v katerih 
je ena stranka nezadovoljna z ravnanjem druge 
stranke, na koncu pa tudi sodnika, a razsodnika za 
vprašanja, dejansko vprašanje suverenosti, bomo 
težko našli, še posebej, če obstaja upanje in se 
zavemo, da nismo nasprotniki, da ne gre za spor 
ter da imamo v naših vlogah predvsem dolžno-
sti. Morda današnji posvet prinese miselni pre-
skok v zavedanju našega temeljnega poslanstva, 
zasledovanja istega cilja, to je dobrobit državljank 
in državljanov, ki morajo imeti zaupanje v vlada-
vino prava oziroma pravo državo, ki je njena os-
ebna razsežnost. Delujoče rešitve lahko najdemo 
le skupaj, in to brez obsojana, predvsem pa brez 
argumenta moči. Izhajati moramo iz tega, da vsi 
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imamo in moramo imeti ne glede na položaj, spol, 
raso in druge osebne okoliščine enake pravice, da 
smo vsi enaki pred zakonom. 
 Vsem udeležencem te okrogle mize želim 
tvorno razpravo. Hvala.
 / aplavz/ 

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: Go-
spa ministrica, najlepša hvala. 
 Nadaljujemo z osrednjima vsebinskima 
prispevkoma, naslovna tema prvega je Delitev 
oblasti – temelj demokratične in pravne države. 
 Predsednik Vrhovnega sodišča mag. Dami-
jan Florjančič, izvolite. 

MAG. DAMIJAN FLORJANČIČ: Spoštovani pred-
sednik Državnega zbora, gospa ministrica, pred-

sednik Ustavnega sodišča, spoštovani udeleženci 
tega srečanja! 
 Najprej moram pa izraziti zahvalo predsed-
niku Državnega zbora pravzaprav obema ostalima 
vejama oblasti, da so sprejele pobudo, da se la-
hko na tej odprti sceni pogovarjamo o vprašanju 
pravne države, ki je eno temeljnih vprašanj naše 
državne ureditve. 
 Če se najprej ustavimo pri samem pojmu 

pravne države, lahko gotovo že uvodoma ugotovi-
mo, da marsikdaj govorimo o tem, ne da bi imeli 
enotne pojme, kaj to pravzaprav pomeni. Vseka-
kor je gotovo, da pojem pravne države vsebuje ve-
liko različnih vidikov, in verjamem, da bo večina 
od teh danes izpostavljena tukaj. Evropska unija, 
Evropska komisija je v preteklem mesecu izdala 
eden dokument, ki se nanaša prav na spoštovanje 
pravne države v Evropski uniji. Tam je bila podana 
tudi neka definicija, ki zajema tako enakost pred 
zakonom, spoštovanje človekovih pravic, zlorabo 
oblastnih, preprečevanje zlorabe oblastnih struk-
tur, odgovornost odločevalcev pri njihovem delu, 
odgovornost sprejemanje zakonov, njihova aplik-
acija in seveda še bolj spoštovanje zakonov, a ob 
tem tudi neodvisnost sodstva in delitev oblasti. 
Glede na omejen čas, ki ga imam tudi jaz danes 

pri tem razpravljanju, sem izbral enega od teh vi-
dikov, in to je delitev oblasti. Kot sem že nekako 
naznačil, na tej delitvi pravzaprav temelji ureditev 
demokratična ureditev držav in je zato tudi prav 
in primerno, da tudi na ta način preverimo, ali 
imamo glede tega pojma enaka stališča, podobna 
stališča ali se morda razlikujejo, kjer se razliku-
jejo in ali jih je mogoče potem, če se razlikujejo, 
tudi zbližati. Kot je bilo že omenjeno v uvodu pred-

Predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič
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sednika Državnega zbora, Ustava v 2. členu gov-
ori o pravni državi, vendar ne podaja neke konk-
retne nadaljnje definicije tega pojma. To je stvar 
pravne teorije, predvsem je pa to stvar vsebinskih 
odločitev Ustavnega sodišča. Še bolj kot je ta, 
bom rekel, teoretična podlaga temu pojmu, je po 
moji oceni odločilneje, kako načela pravne države 
sami pri sebi razumemo, jih spoštujemo in potem 
v vsakdanjem življenju tudi udejanjamo. Pri tem, 
ko imamo te skrajne primere, kjer se sprašujemo, 
ali gre še za načela pravne države ali ne, je jasno, 
da ima potem tukaj skrajne zamejitvene možnos-
ti, da postavi skrajne okvire tega sodstvo, v končni 
fazi celo Ustavno sodišče. O tem bom tudi nekaj 
več povedal v nadaljevanju. 
 Ustava potem v nadaljevanju v 3. členu 
govori tudi o tem, da ima oblast v Sloveniji ljudst-
vo. To oblast izvršuje neposredno, na primer pre-
ko referendumskih odločitev. Po drugi strani pa 
tudi posredno, tukaj pa pride do izraza to načelo 
delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sod-
no. In verjetno se boste strinjali z mano, da je ena 
najbolj prepoznavnih načinov tega posrednega 
izvrševanja oblasti inštitucija parlamenta. Tam 
so izvoljeni predstavniki ljudstva, ki neposredno 
predstavljajo to ljudstvo samo. Ampak ta parla-
mentarni vidik delovanja demokracije gotovo ni 
zadosten v političnem smislu. Realizirati se mora 
namreč še v nadaljnji delitvi oblasti, skupaj z vkl-
jučitvijo izvršilne in sodne veje, tako da pride do 
razporeditev teh oblastnih moči, ker je šele s tem 
zakoličena demokratična oblika vladavine, ki te-
melji na načelu te delitve. Nadaljnji pogoj pri tej 
delitvi pa je, da vsaka od vej oblasti deluje tako, 
da spoštuje okvir svojih pristojnosti, kot so opre-
deljene v Ustavi in v ustrezni zakonodaji. Vemo, da 
je na načelni ravni pristojnost zakonodajne veje 
oblasti sprejemanje zakonov, izvršilne, da izvršuje 
te zakone, in sodne veje, da odloča v sodnih post-
opkih. Vendar ta delitev gotovo ne more in ne sme 
pomeniti, da med temi tremi vejami oblasti obsta-
jajo neke nepremostljive bariere, da vsak deluje 
zgolj na svojem področju. Ne. Namen te delitve je 
namreč čim bolj uravnoteženo izvajanje oblasti. 
Ta naj preprečuje, da se moč odločanja koncen-
trira samo v eni od vej oblasti. In na ta način se 
tudi preprečuje avtokratičnost izvajanja oblasti. 
In ne glede na to, da imamo tak model parlam-
entarne demokracije, so v naši ustavni ureditvi še 
vedno prepoznavne težnje za preseganje pristo-
jnosti zakonodajnih pristojnosti zakonodajne veje 
oblasti, kar pravna teorija nemalokrat označuje 
kot ostaline prejšnjega skupščinskega sistema. 

To se kaže na različnih področjih, zlasti v razmer-
ju med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti, a če 
se omejim na razmerje s sodno vejo oblasti, ena 
takih najbolj eklatantnih pristojnost Državnega 
zbora je pri izvolitvi sodnikov. Nosilci sodne veje 
oblasti namreč niso politični funkcionarji, od njih 
tudi ne pričakujemo političnega odločanja, vendar 
jih kljub temu izvoli eminentno politični organ. In 
vprašajmo se, po katerih kriterijih. Ali vemo po 
katerih kriterijih? Na ta problem je na primer opo-
zorilo tudi mnenje Posvetovalnega sveta evropskih 
sodnikov pri Svetu Evrope v letu 2015, kjer je bilo 
rečeno, da tudi če izvolitev v zakonodajni ali pa 
celo nekje v izvršilni veji oblasti, izvolitev sodnikov, 
daje nek vtis demokratične legitimitete, pa vendar 
v sebi nosi veliko tveganje politizacije in odvisnosti 
sodne veje oblasti od drugih vej oblasti. Tega se 
je očitno zavedala tudi naša politična in strokovna 
javnost, saj vemo, da so bile v preteklosti razprave 
tudi o možnih spremembah te ureditve pri nas, 
vendar kakšnega pozitivnega rezultata tukaj nis-
mo dočakali. 
 Kako naj bi uravnavali razmerja med tremi 
vejami oblasti? Kriterije za to presojo je treba po 
mojem mnenju ali pa tudi po mnenju pravne teori-
je iskati v vsebini načel zavor in ravnovesij, checks 
and balances, kot pravimo bolj učeno, kar naj bi 
torej uravnavalo delovanje vseh treh vej oblasti. 
Ampak ali vemo, kaj pomenijo zavore in ravnoves-
ja? Če bi nekaj rekel o zavorah, bi dejal v treh kor-
akih. Prva stopnja je v tem, da je vsaka veja sicer 
v prvi vrsti sama odgovorna za izvrševanje svojih 
pristojnosti v okviru podeljenih ji ustavnih in za-
konskih okvirov. Torej nima pooblastila, nobenega 
pooblastila, da bi to temeljno opredelitev presto-
pila. V tem pogledu morajo torej delovati zavore, 
ki se jih pričakuje v sposobnosti samoomejevan-
ja vsake od veje oblasti. Mi se kot posamezniki 
vsakodnevno omejujemo. Pazimo, da ne, v na-
rekovaju, pohodimo drugega, da nas vodi načelo 
medsebojnega spoštovanja. In še toliko bolj je ta 
element samoomejevanja pomemben takrat, ko 
govorimo o oblasti in oblastnih organih. Če ta prvi 
sistem zavor ne deluje, mora nastopiti druga sto-
pnja zavor. Ta pa pomeni, da vsaka veja oblasti, v 
pristojnost katere posega neka druga veja oblas-
ti, mora odreagirati in odločno preprečiti poseg v 
okvir njenih izvornih, temeljnih pristojnosti. Tudi 
tukaj je mnenje Posvetovalnega sveta sodnikov 
pri Svetu Evrope dalo eno stališče, ki ga bom kar 
citiral prevedenega: »Če je ogrožena sodniška 
neodvisnost ali sposobnost sodne oblasti izvrše-
vati ustavno dodeljeno ji vlogo ali če je napadena, 
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mora sodstvo neustrašno braniti svoj položaj.« In v 
primeru, če odpovesta oba zgoraj opisana zavorna 
sistema, je lahko vključena še tretja stopnja zavor, 
ki pa je po svoji naravi nujno v pristojnosti tretje, 
sodne veje oblasti. Samo ta je lahko pristojna, da 
odloči v primeru spora glede preseganja pristojno-
sti katere od veje oblasti. V tem primeru je glede 
na našo ustavnopravno ureditev treba v razume-
vanje vključiti tudi ustavnosodno presojo, in ed-
ino to je primeren način odločanja o morebitnih 
prestopanjih pristojnosti posamezne veje oblasti 
na račun druge. V tem primeru je res treba doje-
ti to širše razumevanje sodne veje oblasti z vkl-
jučevanjem ustavnosodne presoje. Ti razlogi za to 
pristojnost sodne veje oblasti, ki bi ji lahko morda 
rekli tudi kar neka dodatna pristojnost, so v samih 
principih delovanja zavor, kjer se vidi smiselnost te 
kombinacije političnega in strokovnega odločanja 
pri delitvi oblasti. Medtem ko sta predvsem za-
konodajna, delno pa tudi izvršilna politično obar-
vani, gre pri sodni veji oblasti za strokovno področ-
je. Zakaj? Zato ker je izvorna naloga slednje prav 
sodno odločanje v sodnih postopkih, kar vsebinsko 
pomeni ugotavljanje dejstev, pomembnih za za-
konito pravično odločanje, in v teh okvirih tudi za 
razlago zakonov, za zapolnjevanje pravnih praz-
nin in za utrjevanje sodne prakse, kjer in ko je to 
potrebno. Za tako izvrševanje nalog sodniki rabijo 
ustrezno pravno izobrazbo, se poklicno usposa-
bljati in tudi uresničevati to zavezo objektivnega 
odločanja. Zato je treba sodniku zagotoviti neod-
visen položaj v razmerju do ostalih dveh vej oblas-
ti, ker je le tako mogoče pričakovati, da bo kos in 
da ne bo podlegel takim ali drugačnim, predvsem 
tudi nepolitičnim pritiskom. Sodnik torej v tej svoji 
funkciji ne zastopa nobenih pozicij moči izven tis-
tih, ki mu jih podeljuje zakon za uspešno vodenje 
postopkov. S svojim način odločanja si sodnik tudi 
ne more prigrabiti nobene oblastno politične moči 
in zato je tudi odveč vsakršen strah pred sodno 
vejo oblasti.
 In še nekaj besed o ravnovesju. Ko deluje-
jo te zavore, o katerih sem govoril, se morajo vz-
postavljati tudi ravnovesja. Ta naj zagotavljajo op-
timalno delovanje vseh državnih struktur, ker se na 
ta način v resnici vzdržuje šele raven demokratične 
ureditve države. To pomeni določeno soodvisnost 
v delovanju vseh treh vej oblasti in ta ravnoves-
ja med zakonodajno in izvršilno oblastjo so v 
naši državi razvidna, na primer, pri pristojnostih 
Državnega zbora za izvolitev predsednika Vlade, 
pri imenovanju ministrov. Če pa gremo na sodno 
vejo oblasti, pa vidimo v razmerju do sodne veje 

oblasti tudi že v tem omenjenem primeru izvolitve 
sodnikov, vendar na predlog Sodnega sveta. Sodni 
svet je v teh razmerjih garant, da nihče, ki ne bi 
izpolnjeval kriterijev in meril, potrebnih za opravl-
janje sodne funkcije, ne bi bil izvoljen oziroma da 
se za sodnika ne bi uporabili kateri drugi, morda 
celo politični kriteriji. In podobno se vzpostavlja ta 
mreža ravnotežij tudi na različnih drugih nivojih in 
med vejami oblasti, čemur ne morem zdaj posvetit 
zadosti pozornosti. V bistvu bom povedal to, da če 
je državni organ tisti, ki ima temeljno pristojnost 
sprejemanja zakonov, se ta nikakor ne more ures-
ničevat na način, da bi se v kateremkoli zakonu 
okrnilo ustavno določeno sodnikovo neodvisnost, 
ki jo določa 125. člen Ustave. Po drugi strani pa 
je Državni zbor kot zakonodajalec seveda pristo-
jen spremljat tudi delo sodne veje oblasti, ki mu 
omogoča prepoznavanje tistih področij, ki bi ter-
jala zakonske spremembe ali zakonske iniciative, 
kakršnekoli dopolnitve, predvsem pa tiste, ki bi 
zagotavljale in utrjevale sodniško neodvisnost pri 
izvrševanju sodniške funkcije. Ta prepoznavanja 
lahko pridejo do Državnega zbora tudi s pomočjo 
predlogov izvršilne, predvsem pa tudi sodne veje 
oblasti. To marsikdaj poskušamo tudi v letnih po-
ročilih Vrhovnega sodišča, vendar so te naše misli, 
ideje in predlogi velikokrat prezrti. In po drugi stra-
ni je prav tako jasno, da sodna veja oblasti ni pris-
tojna, da bi neposredno vplivala na sprejemanje 
veljavnih zakonov, na njihovo spreminjanje, čeprav 
je v osnovi pristojna za njihovo interpretacijo. Pris-
tojna je tukaj tudi za zapolnjevanje pravnih praz-
nin, kot sem že omenil, in nazadnje tudi s pred-
ložitvijo zahtev Ustavnemu sodišču za presojo 
ustavnosti in zakonitosti posameznih zakonov, ko 
oceni, da je to potrebno. Taka ravnanja pa so la-
hko tudi že sama po sebi opozorilo zakonodajni 
veji oblasti za intervencijo na zakonodajni ravni. 
V takem načinu sodelovanja med vejami oblasti, 
je treba videti uravnoteženo sinergijo, ki ob kon-
stantnem dialogu med temi vejami oblasti pripel-
je lahko do rezultatov, do optimalnega delovanja, 
predvsem pa je tukaj nujno medsebojno spošto-
vanje, ki izvira iz ustavno opredeljene vloge vsake 
od vej oblasti. Če ta dialog zamre, se gotovo lahko 
odpre samo še monolog. To je pa pot k prisvajan-
ju oblasti, s tem pa do zanikanja pravne države in 
do zanikanja demokratične ureditve. Tudi pri nas 
imamo konkretne primere poskusov presegan-
ja pristojnosti ene veje oblasti v področje druge. 
Mogoče je kot take označiti tudi tiste primere, ko 
naj bi se uvajal nadzor parlamentarnih teles nad 
vodenjem sodnih postopkov, ne samo pravno-
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močno zaključenih, ampak tudi tistih, ki so še v 
teku. To se je odrazilo na primer pri delu enega od 
odborov Državnega zbora, ki je obravnaval primer 
priporočil državnim organom v zvezi z zlorabami v 
pravosodju in vplivi na neodvisne sodne odločitve. 
Podobno je bilo moč prepoznati tudi v enem od 
predlogov Državnega sveta Državnemu zboru za 
ustanovitev parlamentarne komisije, katere nalo-
ga naj bi bila preiskovanje politične odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij, tukaj tudi vključujoč sod-
nikov, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi 
političnega in kazenskega pregona politično iz-
postavljene osebe in še drugih. Tudi v tej zvezi ni 
odveč spet opozoriti na stališče Posvetovalnega 
sveta evropskih sodnikov pri Svetu Evrope, ki so v 
svojem mnenju izrecno zapisali, da lahko parlam-
entarna teles držav članic ustanovijo komisije za 
preiskovanje družbenih pojavov in s tem poveza-
nimi kršitvami zakonov ali njihovim slabim uvel-
javljanjem, vendar pa pri tem ne smejo posegati 
v preiskave oziroma sojenja, ki so jih sodišča že 
uvedla ali jih nameravajo uvesti. In tudi naša us-
tava v 93. členu res predpisuje možnost ustanavl-
janja parlamentarne komisije za poizvedovanja in 
proučevanja zadev javnega pomena, zato se lahko 
Državni zbor odloči po lastni presoji ali pa na zahte-
vo tretjine poslancev oziroma na zahtevo Državne-
ga sveta, vendar to ni mogoče razlagati tako, da bi 
ta komisija lahko prevzemala tiste pristojnosti, ki 
jih imajo sicer pravosodni organi. Tudi za Državni 
zbor in za parlamentarne komisije je namreč ob-
vezno vodilo pri njihovem ustanavljanju, odločan-
ju in siceršnjem delu že citirana določba ustave, ki 
govori o delitvi oblasti na tri veje. Ustavo je pač tre-
ba upoštevati v celoti. To torej pomeni upoštevan-
je in spoštovanje izvornih pristojnosti, ki jih imajo 
nosilci vseh treh vej oblasti, vsaka na svojem po-
dročju delovanja. Zato parlamentarna komisija, 
ustanovljena na podlagi navedene določbe ustave, 
ne more proučevati vodenja in odločanja sodišč v 
sodnih postopkih, ker je to temeljna, izvorna in 
neprenosljiva pristojnost sodne veje oblasti. Kako 
naj bi si ob vsem povedanem razlagali odločan-
je o politični odgovornosti nosilcev pravosodnih 
funkcij za domnevne zlorabe v sodnih postopkih? 
Kot izhaja iz vsega povedanega, funkcija sodnika 
ni politična in zato ne more politično odgovarjati. 
Dodatno je to mogoče zaključiti tudi iz 133. člena 
Ustave, ki določa, da je funkcija sodnika nezdružl-
jiva s funkcijami v drugih državnih organih, v or-
ganih lokalne samouprave in v organih političnih 
strank. Mnenje, ki je bilo tudi že citirano, evropske-
ga sveta sodnikov, pravi: »Predmet parlamentarne 

preiskave ne more biti poljuben, temveč mora biti 
določen v okviru pristojnosti Državnega zbora.« 
Jasno je treba povedati, da tako kot nepolitične 
tudi nobene druge odgovornosti, vezane na iz-
vrševanje sodniške funkcije, torej v zvezi z voden-
jem in odločanjem v sodnih postopkih, ne more 
ugotavljati nihče drug kot le sodstvo samo. Četu-
di to na prvi pogled lahko deluje zelo nenavadno 
po reku, češ, vrana vrani ne izkljuje oči, vendar je 
očitno, da ne more biti preverjanje odgovornosti 
za izvrševanje sodne funkcije prepuščeno druge-
mu kot le sodstvu. To sodstvo je namreč že po svo-
ji primarni funkciji usposobljeno prav za presojo 
človekovih ravnanj v pogledu njihove zakonitosti 
in ustavnosti. Te usposobljenosti ne more nado-
mestiti noben drug organ, še najmanj pa politični, 
katerega pristojnosti in naloge segajo v politično 
sfero odločanja. Lahko se torej vprašamo, kako 
naj bi bili sodniki neodvisni, kot jim zagotavlja 125. 
člen Ustave, če bi bilo prepuščeno ugotavljanje 
njihove odgovornosti glede vodenja sodnih post-
opkov eni od vej oblasti? Neodvisnost sodne veje 
oblasti je namreč ustavno zagotovljena v prvi vrsti 
v razmerju do drugih vej oblasti. Le s to garancijo 
se sodni postopki lahko vodijo zakonito, objektivno 
in se o njih odloča brez vmešavanja kogarkoli, tudi 
ali pa predvsem neposrednih ali posrednih vplivov 
političnih dejavnikov.
 Za zaključek naj rečem, da vsak poseg v 
neodvisnost sodstva je zato treba razumeti kot 
poseg v sam temelj njegovega delovanja in ključ-
no slabitev sodne veje oblasti. Tega si ne bi smela 
dovoliti nobena od vej oblasti, ker z izpodkopa-
vanjem tega temelja se zamaje celotna zgradba 
pravne države in na tej rasteta tudi demokratično 
vzpostavljeni drugi veji oblasti. Zato je odgovo-
rnost do naše družbe kot celote, da dosledno in 
v duhu medsebojnega spoštovanja uresničujemo 
načela pravne države v okviru pristojnosti vsake od 
veje oblasti. Hvala. 

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: Hvala 
lepa, gospod predsednik. 
 K zaokrožitvi uvodnega dela današnjega 
dogodka vabim predsednika Ustavnega sodišča dr. 
Rajka Kneza, Pravo – nepogrešljivo vezivo družbe.  
Gospod predsednik, govornica je vaša. 

DR. RAJKO KNEZ: Hvala lepa. Spoštovani gospe, 
gospodje, spoštovani visoki predstavniki države, 
lepo pozdravljeni! 
 Vesel sem bil vabila na to okroglo mizo, 
ker pravna država ni neko trenutno stanje, ampak 
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je v bistvu proces, v katerem moramo velikokrat 
spregovoriti in tudi skorajda v 30 letih, odkar živi-
mo nek drug sistem, model državne ureditve, se 
pogosto moramo vračati tudi k samim temeljnem 
pravnega sistema in delitve oblasti na tri. Zato 
bom sam izpostavil dva vidika. Prvi je za moment 
oziroma nekaj bolj podroben kot klasična delitev, 
o kateri smo slišali že nekaj do seda, in lahko bi 
poenostavljeno rekel, da ustava pride prva, med-
tem ko Ustavno sodišče pride zadnje. Po skorajda 
dveh in pol letih prakse in izkušenj na Ustavnem 

sodišču je to nekaj, kar vidim, da se je treba vrniti 
nazaj v temelje. Govorim o tako imenovanem izčr-
panju, govorim dejansko – v pravniškem žargonu 
– o žarčenju ustave. Seveda je to vidik ustave, am-
pak je tisti vidik dejansko, ki mora priti najprej, ko 
se soočimo s katerokoli odločitvijo, ki ji rečemo, da 
je pravna odločitev. Govorim o tem, da poskušam 
odgovarjati na tisto, kar je bilo, ko mi je bilo po-
slano vabilo za okroglo mizo, označeno kot. kdo 
je za kaj odgovoren, kakšne so čigave pristojnosti. 
V tem delu namreč vidim, da je tako imenovano 
materialno in formalno izčrpanje ustavnih ugov-
orov in s tem tudi morebitnih kršitev človekovih 
pravic na ravni Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, treba že takoj na začetku vsakega post-

opka oziroma vsakega pravnega odnosa, pa najsi 
gre tako za tiste postopke, ki jih označujemo kot 
postopke z ustavnimi pritožbami, kjer Ustavno 
sodišče dosežejo postopki, ko sta se pred tem 
že odločile dve ali pa celo tri instance sodne veje 
oblasti, morda pred tem tudi že izvršilna oblast, 
ali pa v tistih primerih abstraktne presoje, kjer je 
sodišče prvi in dejansko tudi zadnji odločevalec, ko 
dobimo v presojo zakon ali pa podzakonski pred-
pis. Poti do Ustavnega sodišča so namreč precej 
različne in po eni ali drugi poti, torej, tako v post-

opkih z ustavnimi pritožbami kot tudi v postopkih 
z abstraktno presojo, po obeh poteh govorimo o 
tej izčrpanosti, s tem da je seveda pri ustavni pri-
tožbi to vidno nekaj bolj nazorno.
  Ampak, kaj želim povedati? Rekel sem, da Ustavno 
sodišče pride zadnje, ustava pa prva. Neredko se 
namreč zgodi, da se obrnejo stranke na nas, da 
odločimo o neki ustavnopravni kršitvi, in pred 
tem o ustavnopravni kršitvi ni bilo rečeno ničesar 
na nobeni stopnji ali pa zelo malo, predvsem 
pa, velikokrat, ničesar. Imamo tako imenovani 
piramidalni sistem, kar pomeni, da je dejansko 
treba skozi prizmo ustave in mednarodnih 
pravil pogledati tudi na aplikacijo zakonodaje in 
podzakonskih predpisov. Torej, ne samo slednjih, 

Predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez
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ne da bi upoštevali ustavo, ampak, ves čas je treba 
to gledati skozi prizmo, sicer se nam zgodi to, da je 
pravna podlaga do našega sodišča ena, pri našem 
sodišču pa to zamenjamo.
        To je sistem, ki ga pozna tudi ESČP. Tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice pravi, da 
je treba izčrpati morebitne ugovore, torej kršitve 
Evropske konvencije o človekovih pravicah, doma 
vsaj na eni oziroma vsaj na zadnji sodni instanci 
ali pa, če gre za identično normo ali pa normo, v 
kateri se zrcali evropska konvencija s strani tudi 
nacionalnega prava, vsaj to normo. Normalno je 
to, kajti to vpliva na več vidikov. Poskušal jih bom 
našteti.
       Prvi vidik je zagotovo pravna varnost. To 
pomeni, da bo posameznik že takoj na začetku, že 
v nekem upravnem postopku, splošnem upravnem 
postopku ali posebnem upravnem postopku, bil 
soočen z ustavnopravnimi argumenti. Ti se bodo 
črpali in morda nikoli ne bodo dosegli Ustavnega 
sodišča. To ni zanemarljivo. Ustavno sodišče se 
duši tudi v takšnih zadevah. Vsaka peta odločitev 
Vrhovnega sodišča je ustavna pritožba, samo 
Vrhovnega sodišča, medtem ko imamo zelo veliko 
zadev, ko do Vrhovnega sodišča sploh ne pride, pa 
se moramo z njimi ukvarjati, ker so pravna sredstva 
že izčrpana. To torej vpliva tudi na obremenitev 
Ustavnega sodišča.
             Nadalje, s povečano pravno varnostjo 
se dejansko vidi tudi luč na koncu tunela. Tudi 
odločevalcu bo lažje, če bo skozi prizmo ustave in 
mednarodnih pravil razlagal zakon in prepričeval 
osebo na drugi strani, stranko ali kogarkoli že, 
zakaj je temu tako. To povečanje pravne varnosti 
močno vpliva na zaupanje posameznika v pravni 
sistem. Posamezniki vidijo ali vidimo pravni 
sistem kot tisto, kar nas varuje. Neko varnost. 
Zgodovinarji celo pravijo, da je pravni sistem mit, 
ki bo deloval, dokler bomo vanj verjeli, vanj pa 
bomo verjeli, dokler mu bomo zaupali.
Ne morem se nestrinjati s to trditvijo, da je mit, 
še manj s tem, da bi mu morali zaupati. Moramo! 
In moramo to dejansko doseči in prepozno je, 
če se želi to doseči šele na koncu. To materialno in 
formalno izčrpanje, to žarčenje ustave, ki pride čisto 
na začetek vsakega postopka in vsakega pravnega 
sistema, je torej ključno za to, da nam sistem, kot smo 
si ga zastavili, tudi deluje.
 Druga tema, o kateri želim spregovoriti, 
ima prav tako tesno povezanost z naslovom mo-
jega prispevka – torej, da je pravo vezivo družbe, 
v katerega verjamemo. Tudi kadar imamo ra-
zlične vrednote oziroma kadar imamo različna 

vrednostna stališča, nas to vseeno lahko 

združuje in zato lahko živimo v sožitju; je tisto, kar 
dejansko že kar z nekim istorečjem oziroma tav-
tologijo poskušamo povedati tudi zadnjih 28 let, 
to je spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča. V 
Zakonu o ustavnem sodišču, še pred tem seve-
da niti v ustavi, ni nikjer zapisano, da so odločbe 
Ustavnega sodišča izvršljive. Piše, da so obvezne. 
Vprašanje izvršilnega postopka nikjer ni določe-
no, seveda je popolnoma logično,da ni določeno. 
Močno bi posegli v delitev oblasti v 3. člen, če bi 
to bilo določeno. Samo po sebi se razume, da je 
treba odločitve Ustavnega sodišča spoštovati. 
Kadar se ne, gre za, jaz bi temu rekel obarvano, 
kvalificirano kršitev. Eno je vprašanje, ko Ustavno 
sodišče ugotovi, da je na primer zakonodajalec, ali 
izvršilna oblast, ali pa sodna naredil nekaj narobe, 
drugo pa je potem vprašanje, ko se to ne spoštu-
je. Kadar se ne spoštuje, ne gre torej za vprašanje 
neke napake, v narekovaju, ampak gre za vprašan-
je, kako razumemo delovanje pravnega sistema. 
In če je sporočilo dano, da lahko takšno stanje 
obstaja in takšno stanje ni trenutno, je hematom 
praktično, ki je prisoten že 28 let. Torej ni nekaj 
akutnega, ki bi se lahko rešilo, ampak je trajajoče 
stanje. To povzroča posebno zaskrbljenost. Ne gre 
samo za vprašanje odnosa do Ustavnega sodišča, 
ampak gre na splošno za vprašanje delovanja 
zaupanja v pravni sistem. Kadar imamo takšno 
sporočilo, da nekdo nečesa ne izpolni, seveda lah-
ko sledijo neki ugovori, Rimljani bi rekli Estoppel, 
venire contra factum proprium, in podobno. Tudi 
tega, seveda, tukaj ne moremo. Kar ima Ustavno 
sodišče možnost, se zrcali predvsem v drugem 
odstavku 40. člena in to je stopnjevanje sankcij – 
istočasno, že ko odločimo ali ko enkrat ugotovi-
mo, da se zakonodajalec ne odzove. Seveda je to 
stopnjevanje sankcij – oziroma nam vstop v sfero 
zakonodajalca omogoča drugi odstavek 40. člena 
– nekaj izjemnega. Ustavno sodišče nima pristo-
jnosti vstopati v zakonodajalčevo sfero – sistem 
zavor in ravnovesij, o kateri je govoril predsednik 
Vrhovnega sodišča. Vendar izjemoma zakon to 
dopušča; izjemoma in kratkotrajno. Torej začas-
no, dokler zakonodajalec ne reagira. In reagiral bo 
zopet, kakor bo on želel, ne tako, kot želi v tem 
začasnem obdobju Ustavno sodišče. Ta vstop v 
zakonodajalčevo sfero, o katerem se veliko govori, 
mora biti zadržan, mora biti odvisen tudi od tega, 
kako dejansko deluje zakonodajalec glede konk-
retnega vprašanja in glede konkretne neizvršene 
odločitev Ustavnega sodišča. Torej ni splošnega 
pravila, ampak tehtamo od primera do primera. 
Mislim, da je to dejansko edino mogoče v pravnem 
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sistemu, seveda kadar bi dovolj ozaveščeni volivci 
tudi odreagirali na oblast, ki ne izvršuje ustavnih 
odločb, ampak kot vidimo, temu ni tako.
 Naj se torej vrnem nazaj k naslovu svoje-
ga prispevka pravo kot vezivo družbe. Da lahko 
zaupamo pravnemu sistemu, ga seveda moramo 
spoštovati. Vsako zaupanje, tudi v vsakdanjem 
življenju, vsako zaupanje je pogojeno z nekim 
obnašanjem, ne zgolj kakršnimkoli obnašanjem, 
ampak s takšnim obnašanjem, v katerega lahko 
verjamemo, da bo tudi neko prehodno delovanje 
šlo v neki smeri. Kadar ni zaupanja, se nezaupan-
je hitro širi skozi vse institucije. Še posebno je to 
nevarno, kadar se nezaupanje širi potem v tisto 
vejo oblasti, ki pa vendarle zviška kot Minervina 
sova pogleda na nekaj, kar se je dogajalo prej – ex 
post, za nazaj, retrospektiva. In to so sodišča. Ne 
gre torej samo za sodišča, delitev oblasti pome-
ni dejansko, da bomo vsi odgovorni za zaupanje v 
pravo, za ta etos, ki ga pravo nosi s seboj, v bistvu, 
da nas povezuje in da lahko v sožitju živimo. Hvala 
lepa.
 / aplavz/

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: Hva-
la, gospod predsednik.
            Spoštovani gospe in gospodje, s tem smo
sklenili uvodni del okrogle mize, ki jo bomo na-
daljevali ob 11. uri, in sicer z razpravo Človekove 
pravice v sistemu delitve oblasti.
Vse prisotne pa sedaj vljudno vabim v sredino 
dvorane na skupinsko fotografiranje, zatem pa 
tudi na krajši odmor v preddverje velike dvorane. 
Hvala za pozornost.

(Okrogla miza je bila prekinjena ob 10.30 in se je 
nadaljevala ob 11.04.)

MODERATORKA MAG. KATARINA RATOŠA: 
Spoštovani gospe in gospodje! Začenjamo z dru-
gim delom današnjega dogodka z razpravo Člove-
kove pravice v sistemu delitve oblasti, ki jo bo 
modeliral dr. Peter Jambrek.

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Spoštovani 
trije predsedniki, spoštovani udeleženci te raz-
prave o človekovih pravicah v sistemu delitve 
oblasti!
 Težko je kaj dodati še tem uvodnim 
besedam naših treh predsednikov – poskuša-
li bomo pet predrazpravljavcev in sam bom kot 
moderator. Udeleženci so pa: dr. Neža Kogovšek 
Šalamon, predstavnica Zagovornika načela ena-

kosti, dr. Grega Strban, podpredsednik Sodnega 
sveta in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljublja-
ni, gospa Tina Heferle, podpredsednica Državnega 
zbora, gospod Gregor Strojin, državni sekretar v 
Ministrstvu za pravosodje, in dr. Miodrag Đorđević, 
podpredsednik Vrhovnega sodišča. Na prvi po-
gled vidimo, vseh skupaj nas je šest, da nas la-
hko razdelite na dva dela; trije smo predstavniki 
zainteresirane javnosti, zagovornikov človekovih 
pravic ali prijatelji sodišč – amici curiae, in potem 
smo nekako soočeni s predstavniki treh vej oblasti, 
sodne, izvršilne in zakonodajne. Poskušali bomo 
ne samo predstavljati svoja mnenja, ampak se 
tudi med seboj skregati, pogovarjati, imeti kakšne 
različne poglede. 
 Če dovolite, samo za uvod, za spodbujanje 
razprave omenjam nekaj izhodišč. Montesquieu 
je v duhu zakonov predlagal delitev oblasti med 
monarhom, parlamentom in sodišči. Za pogoj 
svobode je zahteval, da zakonodajna in izvršilna 
oblast nista združeni v eni osebi ter da je sodna 
oblast ločena od zakonodajne in izvršne. Oblast 
kralja naj bi bila omejena, nadzorovana in urav-
notežena, zato da bi v državi prevladala svoboda in 
da nobena veja oblasti ne bi mogla zlorabljati svo-
jega položaja v škodo pravic in svoboščin človeka 
in državljana. V ameriški ustavni ureditvi je monar-
ha zamenjal predsednik, v Združenem kraljestvu 
pa so pristojnosti kralja prehajale v roke od par-
lamenta izvoljene vlade. Tako se je izvirna ideja, 
ne samo Montesquieuja, še starejša, o trodelni 
oblasti, spremenila v ureditev razmerij nadzora in 
ravnotežja med preostalima dvema velikima veja-
ma oblasti: zakonodajne in od nje odvisne vladne 
na eni strani ter sodne veje oblasti na drugi. Tudi 
slovenska ustava sledi tej, tudi v kontinentalni Ev-
ropi prevladujoči ureditvi, in lahko bi rekli, da gre 
pravzaprav za dvodelnost politične in sodne oblas-
ti. Prva je zavezana politiki, torej parlamentarnim 
strankam in njihovim volivcem, druga zakonom 
in ustavi. Zapletena razmerja med obema tema 
velikima, recimo, vejama oblasti urejajo številna, 
zlasti ustavna pravila. Opisano razmerje je na vsa-
ki strani še naprej razčlenjeno. Politično oblast iz-
vajata zakonodajna in vladna veja, ki ju povezuje 
koalicija, sodno pa sodniki, ki jih vodita Ustavno in 
Vrhovno sodišče. Vendar sta ti dve delitvi znotraj 
vsake od teh dveh velikih vej v bistvu le funkciona-
lni ter institucionalni. Glede na položaj ljudi, torej 
glede na človekove pravice in svoboščine, je nam-
reč bistvena ločenost politične oblasti, ki po nar-
avi svojih pristojnosti pravice omejuje, ter sodne 
oblasti, ki slednje varuje. Seveda pa, ko govorim 
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o oblastnem omejevanju pravic, je treba razume-
ti, da je to omejevanje v nacionalnem interesu, v 
javnem interesu in da ukrepi za tako omejevanje 
morajo imeti legitimni cilj in morajo biti sorazmer-
ni. Ampak o tem, ali je to res, odločajo sodniki. 
 Tema razgovora je natančno opredeljena. 
Gre za človekove pravice v sistemu delitve oblas-
ti, ko med dvema glavnima vejama oblasti veljajo 
ustavno urejena razmerja ravnotežja in vzajemne-
ga nadzora. Na primer, zakonodajalec za sodišča 
ureja materialna, pravna in procesna pravila, vla-
da sodiščem zagotavlja sredstva in druge pogoje 
dela. Deluje tudi zunanji nadzor personalne ses-
tave sodišč, sodišča po drugi strani pa nadzorujejo 
politično oblast tako, da se s sodbami in razlag-
ami razveljavljajo ukrepi in predpisi vlade in par-
lamenta, ki štejejo za nezakonite ali protiustavne. 
Navedena in številna druga razmerja med politiko 
in sodišči porajajo številna nasprotja stališč, nape-
tosti in spore. Včasih pride do prave ustavne krize, 
pogosto do mini ustavnih kriz. V Sloveniji, če se 
spomnimo, je bila fenomenalna in zgodovinska – 
in upam, da tudi neponovljiva – tista ustavna kriza 
okoli izida referenduma o volilnih sistemih. Us-
tavno krilo na splošno pa je mogoče razumeti kot 
stanje take napetosti in spora med vejami oblas-
ti, ko nobena nima sredstev in sankcij za prevlado 
nad drugo. Stanje brez zmagovalca in poraženca 
lahko traja dlje časa in morda včasih tudi ustreza 
obema protagonistoma, nasprotnikoma.
 Za pričujočo današnjo razpravo pa bi želel 
poudariti, da je ustavna kriza kateregakoli obse-
ga na lokalni ali nacionalni, na strukturni ali po-
dročni ravni praviloma škodljiva; prvič, za pravni 
in širše ustavni sistem, in drugič, za pravice in 
svoboščine ljudi. 30 let delovanja slovenske us-
tavne demokracije utemeljuje domnevo, da so 
večje ali manjše ustavne krize endemične, skoraj 
predvidljive in skoraj neizbežne. Pomembno je to-
rej, da jih prepoznamo in da vedno znova izumlja-
mo sredstva za njihovo omejevanje in reševanje. 
Zato predlagam, da bi v tej razpravi udeleženci 
poskušali prepoznati izvore in pojavne oblike teh 
sistemskih napetosti, ki jih porajajo razmerja vza-
jemnega nadzorovanja in ravnovesij med glavn-
ima vejama oblasti, napetosti tukaj in zdaj in še 
posebej glede na prizadetost pravic in svoboščin 
konkretnih ljudi. Značilni primer je seveda ne-
spoštovanje in neizvrševanje sodb sodišč ali pa 
zelo podobni učinki postopkovnega pravila, ki 
omogoča državnemu organu ponovno odločati o 
isti stvari sodno že razveljavljene odločbe. V obeh 
primerih so zaradi invalidne avtoritete sodnika 

prizadete pravice in svoboščine ljudi.
 Postavlja se tudi splošno vprašanje vpliva 
na sprejemanje, vsaj meni, postopkovnih zakon-
ov in pravil, ki urejajo delovanje sodišč. Pri nas 
je to v pristojnosti zakonodajalca, vpliv sodnikov 
in sodišč na zakonodajni postopek v tem prim-
eru pa je zanemarljiv, če upoštevamo sodniške 
siceršnje poklicne postopkovne izkušnje in znanja. 
Vendar ni povsod tako, niti ni bilo pri nas vedno 
tako. Vrhovno sodišče ZDA na primer samo določa 
pravila za svoje postopke in podobno je veljalo pri 
sprejemanju prvega zakona o slovenskem ustav-
nem sodišču, ki ga je sicer sprejel Državni zbor, 
napisali so ga pa ustavni sodniki sami, v prijatel-
jskem sodelovanju z Lojzetom Jankom, tedanjim 
ministrom za zakonodajo.
 Dovolite, da sklenem ta uvod v našo raz-
pravo s še svežim poročilom o neodvisnosti sod-
nikov in odvetnikov, ki ga je generalni sekretar 
Združenih narodov posredoval 74. zasedanju 
generalne skupščine dne 16. julija letos. Mislim, 
da je to poročilo gospoda Diega Garcie-Sayána 
alarmantno glede na njegov osrednji poudarek o 
transnacionalnem organiziranem kriminalu v pov-
ezavi s sistemsko korupcijo na ravni nacionalnih 
oblasti ter o njunem dvojnem povezanem vplivu 
na integriteto, nepristranost in neodvisnost sod-
nikov. Oboje surovo posega v samo bistvo varo-
vanja človekovih pravic v sistemu delitve oblasti. 
Koruptne povezave prestavljajo po prepričanju 
reporterja Združenih narodov resno nevarnost za 
institucionalno neodvisnost sodne veje oblasti. 
Poročilo navaja tudi vrsto konkretnih primerov ne 
samo iz Latinske Amerike in Afrike, ampak tudi iz 
Evrope in Kanade, torej iz demokratično konso-
lidiranih in ekonomsko razvitih držav. Je kaj takega 
mogoče zaznati vsaj v začetnih pojavnih oblikah 
tudi pri nas?
 S tem bi sklenil in predal besedo najprej tis-
tim od nas, ki so izven oblasti sodne ali politične in 
bi kar prosil gospo Šalamon, predstavnico Zagovo-
rnika načela enakosti, da nam poda svoja mnenja. 

DR. NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Najlepša hvala 
za besedo. Spoštovani predsedniki in spoštovana 
gospa ministrica! 
 Kot je poudaril uvodni govornik profesor 
Jambrek, med deli oblasti lahko prihaja do nape-
tosti in sporov. Mnoge od teh napetosti je mogoče 
opazovati tudi v razmerju do naslavljanja ranljivih 
skupin in to je tista tema, ki ji bom danes posvetila 
sama največ pozornosti. Danes še ni bila omenje-
na.
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 Načela pravne države namreč pogosto ob-
stanejo ali pa so omajana ravno na tem področju. 
Bolj ko je skupina odrinjena na rob, bolj ko je šib-
ka, nevidna, manj vzvodov moči ima za razrešitev 
napetosti med različnimi vejami oblasti, vključno 
z napetostmi, ki se dotikajo njihovega lastnega 
pravnega položaja. Ko omenjamo ranljive skupine, 
imamo lahko v mislih na primer socialno šibke os-
ebe, neizobražene, revne, prava neuke, lahko so to 
starostno zaznamovane osebe, torej otroci in mla-
di in pa tudi starejši, ki zaradi svoje starosti oziroma 
mladosti niso zmožni razumeti državne oziroma 
pravne ureditve in uresničevati določb, ki varuje-
jo njihove človekove pravice. Lahko gre za osebe z 
invalidnostmi, gibalno ovirane osebe, osebe s sen-
zornimi ovirami, vključno z gluhoslepimi, osebe s 
težavami v duševnem zdravju ali duševnem razvo-
ju. To so lahko tudi druge marginalne skupine, kot 
so na primer romska skupnost, begunci, priseljen-
ci, ki so zaradi socialne izključenosti, morda zara-
di jezika, nepoznavanja pravne ureditve in pa tudi 
tujosti oziroma drugosti, ki jim jo pripisuje večins-
ko prebivalstvo, nezmožne uporabiti določbe za 
varstvo človekovih pravic. Lahko gre tudi za sk-
upine, ki jih pravni sistem sploh še ne prepoznava 
dovolj kot takšnih, ki potrebujejo posebno varstvo 
in pripoznanje. Omenila bi na primer transspolne 
osebe, ki nujno potrebujejo sodoben zakon o prav-
nem priznanju spola, ali pa interspolne osebe, to-
rej osebe, ki se rodijo s spolnimi znaki obeh spolov. 
Za slednje moramo kot skupnost šele prepoznati, 
da sploh obstajajo in da prakse utirjenja v en spol 
– govorim o kirurških praksah, hormonskih tera-
pijah, ki so jim izpostavljeni v otroštvu in mladosti 
–, če za to ni zdravstvenih indikacij, niso skladne z 
načeli varstva človekovih pravic. Težave, ki jih ima-
jo ljudje pri dostopu do varstva človekovih pravic, 
pridejo še posebej do izraza v kontekstu razkoraka, 
ki obstaja med pravno ureditvijo varstva človekov-
ih pravic na eni strani, torej zakonodajno ravnjo, in 
možnostjo njihovega praktičnega udejanjanja na 
drugi. Mnogi zelo domišljeni predpisi se namreč v 
praksi pomanjkljivo izvajajo in za izboljšanje je še 
veliko prostora. Na področju uresničevanja pravic 
ranljivih skupin s strani vseh treh vej oblasti je ta 
položaj zelo pogost. Za varovanje tega položaja je 
izjemnega pomena ustavno skladna razlaga pred-
pisov, torej žarčenje ustave, kot je bilo danes že 
omenjeno, kot tudi razlaga predpisov na način, ki 
je skladen z mednarodnimi dokumenti. Slovenija 
je podpisnica številnih med njimi in tudi aktivna 
promotorka sprejema novih, kot je, denimo, tre-
nutno konvencija o pravicah starejših oseb, ki je 

v nastajanju. V praksi uresničevanja človekovih 
pravic, kot lahko opazimo iz vsakodnevnega dela, 
so norme mednarodnega prava pogosto spregle-
dane.
 V sistemu delitve oblasti pa ne gre spregle-
dati, poleg teh glavnih treh vej, ni mogoče spre-
gledati še nekaterih drugih ključnih državnih in-
stitucij, pomembnih za uresničevanje človekovih 
pravic, ki jih ni moč enoznačno umestiti v nobeno 
od treh vej oblasti. To so na primer različni spe-
cializirani, samostojni državni organi za varstvo 
človekovih pravic. Ti organi so večplastni in ima-
jo zelo raznolike in tudi edinstvene pristojnosti, 
ki so lastne samo njim, zaradi katerih segajo iz-
ven običajnega tridelnega sistema delitve oblasti. 
Eden od teh organov je Zagovornik načela ena-
kosti, samostojen in neodvisen državni organ za 
uresničevanje pravice do enakega obravnavanja. 
Namen organa je zagotoviti varstvo pred diskrim-
inacijo v Sloveniji za vse osebe, ki jih zaznamuje 
katera od njihovih osebnih značilnosti, in ko jih 
bom naštevala, boste gotovo lahko prepoznali, da 
katero od njih posedujete tudi sami ali pa jo boste 
v prihodnosti. To so spol, narodnost, rasa ali etnič-
no poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, 
starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta, 
spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stan-
je, izobrazba ali katerakoli druga osebna okolišči-
na.
 Zagovornik načela enakosti je relativno 
nov državni organ, ustanovljen leta 2016, ki ima v 
sistemu delitve oblasti podoben položaj kot nekat-
eri drugi specializirani državni organi, ki delujejo 
na specifičnih področjih in ne sodijo pod nobenega 
od ministrskih resorjev. Ker je nov organ, naj pov-
em nekaj podrobnosti: zagovornik je pristojen za 
nadzor nad diskriminatornimi ravnanji tako v jav-
nem kot tudi v zasebnem sektorju, kar je specifič-
no za ta organ v primerjavi z nekaterimi drugimi, 
pravna podlaga je Zakon o varstvu pred diskrimi-
nacijo, s tem zakonom pa je bila v slovenski pravni 
red prenesena vsebina petih evropskih direktiv.
 Zakaj je zanimiv z vidika sistema delitve 
oblasti? Zagovornik namreč deloma opravlja up-
ravno oziroma izvršilno funkcijo, saj ima inšpek-
cijske pristojnosti in tudi izvaja upravne postopke 
ugotavljanja diskriminacije in je zelo dostopen za 
vse ranljive skupine, ki sem jih omenila prej, in v 
teh postopkih na podlagi raziskanega dejanskega 
stanja in uporabe prava izdaja upravne ugotovit-
vene odločbe. Pri tem upošteva bogato prakso Us-
tavnega sodišča, Vrhovnega sodišča, Evropskega 
sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske 



22

unije s področja protidiskriminacijskega prava. 
Z odločbami ustvarja pravno prakso na področju 
pravnega varstva pred diskriminacijo v Sloveniji na 
mnogih področjih, kjer ta praksa še ne obstaja.
Poleg tega ima tudi specifične pristojnosti, ki jih ni 
mogoče enoznačno umestiti v sistem upravno-iz-
vršilne funkcije delitve oblasti. Opravlja namreč 
tudi naloge pomoči in podpore žrtvam diskrimi-
nacije, konkretnim posameznikom, ki se vsakod-
nevno obračajo na ta organ, žrtve lahko zastopa ali 
pa le spremlja pred sodišči v postopkih pravnega 
varstva pred diskriminacijo, ima pa tudi pristojnost 
vlaganja zahtev za presojo ustavnosti v primerih 
predpisov, ko oceni, torej predpisov zakonoda-
jalca – tu znova pride do izraza delitev oblasti –, 
za katere oceni, da bi lahko bile diskriminatorne. V 
tem delu je naloga tega organa predvsem podpor-
na in zagovorniška in ne le odločevalska oziroma 
oblastna. 
 Tu je potem še tretja raven pristojnosti, ki 
so znova specifične. Namreč, zagovornik opravlja 
pomembne sistemske naloge spremljanja stanja 
s področja diskriminacije posameznih ranljivih sk-
upin, izvaja raziskave, kar znova ni neka oblastna 
funkcija, ampak neka specifična funkcija znotraj 
delovanja državne uprave, pripravlja poročila za 
posamezna področja neenakosti in na tej podlagi 
podaja priporočila, s čimer na drugi strani znova 
ponuja dialog zakonodajalcu ali pa morebiti dru-
gim ministrstvom za odpravo diskriminatornih 
ravnanj in podaja ta priporočila tako fizičnim kot 
pravnim osebam javnega ali zasebnega prava. To-
rej izjemno širok spekter delovanja. Prek podaje 
priporočil tako proaktivno vzpostavlja ta dialog. 
V tem pogledu njegove naloge niso izvršilne nar-
ave, temveč zaradi svoje neodvisnosti prispeva k 
sistemu zavor in ravnovesij, ki je vzpostavljeno v 
ustavni ravni.

Samo eno misel za zaključek bi še pove-
dala, in sicer za premislek, če se za hip naslon-
imo na doktrino tako imenovanega izhodiščnega 
položaja, ki ga je domislil filozof John Rawls, in si 
še mi za hip zamislimo, kakšne pravne ureditve bi 
si želeli, če ne bi vedeli, kakšne barve je naša koža, 
v katerem spolu in kakšnem telesu smo se rodili, 
katere veroizpovedi smo in kakšen je naš družbeni 
položaj. Zamislili bi si skupnost, v kateri bi bile vse 
naše pravice enako dostopne. Torej vse pravice, ki 
bi obstajale, enako dostopne vsem. In zamislili bi 
si tudi skupnost, v kateri bi vse veje oblasti tvorno 
sodelovale za dosego tega cilja. Toliko za prvi del, 
potem pa še v razpravi. 

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Hvala, gospe 
zagovornici.
 Kakšnih polemičnih neposrednih odzivov 
ne bi niti sprožal, si bomo poskušali to prihraniti 
za drugi krog, če nam bo ostalo časa zanj, in bi kar 
prosil kolego dekana ljubljanske pravne fakultete, 
da s tega stališča akademske skupnosti še kaj 
pove. 

DR. GREGA STRBAN: Hvala lepa, predsedujoči. 
Spoštovani predsedniki, spoštovana ministrica, vi-
soki gostje! Hvala lepa za povabilo in še enkrat za 
besedo.
 Danes smo od različnih govorcev slišali, 
da se moramo vračati k temeljem in da je sploh 
vprašanje, kaj imamo v mislih, ko govorimo o 
pravni državi. Če smem citirati prvega dekana Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani prof. Leonida Pita-
mica, ta je v svojem delu Država leta 1927 zapisal, 
da je država neka pravna združitev ali pravna or-
ganizacija ljudi. Seveda država kot neka skupnost, 
danes govorimo lahko tudi o širših skupnostih, Ev-
ropski uniji, recimo, ali kakšnem drugem združen-
ju držav, in ki je pravno urejena. Torej, ves čas smo 
v nekih razmerjih, pravno urejenih razmerjih, iz 
katerih izvirajo pravice in obveznosti, in to mora 
biti urejeno. Zakaj? V prvi vrsti zato, da lahko 
preživimo. In ne samo to! Da se lahko svobodno 
razvijamo kot posamezniki in kot družba. Ampak, 
ali je to dovolj? Ali je pravna država dovolj? Torej, 
če smem spomniti, sami veste, da naša ustava v 
2. členu ne govori samo o pravni državi, ampak 
govori o pravni in socialni državi. Torej je vprašan-
je, ali lahko pravna država obstoji brez socialne 
države in, vice versa, socialna država brez pravne 
države. Namreč, značilnosti socialne države, kot 
je v kontinentalni Evropi in pri nas, je, da je nor-
mativna socialna država; torej, da se ureja pre-
ko pravne ureditve drugače kot država blaginje v 
kakšni drugi državi. Poleg tega potrebujemo tudi 
spoštovanje človekovih pravic vseh treh vej oblas-
ti in demokratičnost. To je slogan in vrednote, ki 
jih zagovarja Svet Evrope, Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, ki je dopolnjena z Evrops-
ko socialno listino, če smem dodati, na katero se 
včasih pozablja. Torej: vladavina prava, človekove 
pravice in demokratičnost ter demokracija. Vsi tri-
je deli so kot nek trinožnik, vsi morajo biti v rav-
novesju. Če manjkajo človekove pravice, je nekaj 
narobe, če manjka vladavina prava, je nekaj nar-
obe, ali pa če manjka demokratičnost, s katerimi 
se človekove pravice in vladavina prava uresniču-
jejo, tudi ni prav. 
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 Morda še en del, omenjen je bil zunan-
ji personalni nadzor nad delom sodišč. Tu sem 
zaslutil predvsem vlogo Sodnega sveta. Če vas 
smem vprašati, ali sploh veste, kaj je Sodni 
svet, kako je sestavljen, katere pristojnosti ima. 
Strokovna publika gotovo veste, ampak večini je 
to manj poznano. Pa ni prav, da je. Sodni svet je 
na nek način sui generis ustavni organ, ki je neka-
ko med zakonodajno, vsaj po neki daljši poti, in 
sodno vejo oblasti. Zakaj? V njem so predstavniki 
sodišč različnih stopenj in pravni strokovnjaki, ki 
so šli skozi neko demokratično sito prek predsed-
nika države in Državnega zbora. Ta organ v takšni 
sestavi ima tudi pristojnost predlagati sodnike in 
izvajati nadzor nad njihovim delovanjem – na nek 
način. Tudi pri Sodnem svetu delujeta Komisija za 
etiki in integriteto in Disciplinsko sodišče. Zato je 
nepotrebno, odveč ali celo z vidika delitve oblasti 
nedopustno, da bi politika preko zakonodajne veje 
oblasti ali celo izvršilne veje oblasti vplivala na 
neke konkretne odločitve, da bi ta poskušala disci-
plinirati, v narekovaju, sodnike ali pa tiste sodnike, 
ki ne odločajo tako, kot bi samo želeli. Lahko so 
to kakšni nadzorni pregledi, ki bi posegali v konk-
retno zadevo, ali kakšne parlamentarne preiskave 
ali kaj podobnega. Tudi če sem kritičen – pa ne, 
da bi se zares kregal – do zakonodajne in izvršilne 
veje oblasti, moram biti tudi do sodne. Torej, ena-
ko velja vice versa; aktivistično ali politično sojenje 
ni zaželeno. Zakonodajalec mora seveda upošte-
vati odločitve sodišč in enako morajo sodišča up-
oštevati voljo zakonodajalca. Nekaj mogoče malo 
bolj konkretnih primerov: ni vse, kar ni urejeno v 
zakonu, pravna praznina, ki bi jo lahko sodišča 
zapolnjevala. Lahko je kaj ustavna praznina, lah-
ko kaj sploh zakonodajalec ni želel urediti in zato 
ni urejeno. Ali razmerja med javnim in zasebnim, 
ali pomenom solidarnosti kot vezivnim tkivom v 
družbi, o katerem tudi velikokrat odločajo sodišča. 
Toliko zaenkrat. Hvala lepa. 
 / aplavz/

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Hvala lepa.
 Sedaj bi prešli na sogovornike iz zakonoda-
jne in izvršilne veje oblasti in bi potem za konec 
dali še besedo podpredsedniku Vrhovnega sodišča. 
 Prosim, gospa Heferle.

TINA HEFERLE: Hvala lepa za besedo. Spoštovani 
visoki gostje in vsi ostali prisotni na okrogli mizi! 
 V svojem prispevku se bom seveda osre-
dotočila predvsem na zakonodajno vejo oblasti in 
na njeno vlogo pri zagotavljanju človekovih prav-

ic. Pa vendar, ko sem se pripravljala na današnjo 
okroglo mizo, sem si nekako zamislila, da bi pa 
vendarle začela z mlajšo generacijo, ne nazadnje 
sem vsaj v Državnem zboru še vedno predstavni-
ca mlajše generacije. V duhu, da moramo, če želi-
mo ohraniti te demokratične vrednote, v katerih 
imamo sedaj privilegij, da živimo, nekako zače-
ti pri zavesti tako kot o človekovih pravicah, kot 
tudi o sistemu delitve oblasti in pomembnosti te 
ureditve ravno pri mladih. Zagotovo se mladi za-
vedajo vsaj tistih osnovnih osebnostnih človekovih 
pravic, ki jim omogočajo, da so samostojni pri svo-
jem mišljenju, pri obnašanju, pri izbiri prijateljev 
ali pa konce koncev pri poklicni poti. Pa vendar se 
hkrati zavedajo tudi odgovornost in vidika oziroma 
se zavedajo dejstva, da je predvsem država tista, 
ki mora poskrbeti, da mladim – in vsem ostalim 
državljanom seveda – zagotovi tako okolje, kjer 
bodo naši državljani lahko polnopravno in suv-
ereno delovali in uresničevali vse svoje potenciale. 
Torej, da se bodo spoštovale njihove osebnostne 
oziroma človekove pravice. Pri tem, po mojem 
mnenju, mladi oziroma katerikoli državljan ne nu-
jno deli države oziroma oblasti na nek trokraki or-
gan, če se lahko tako izrazim. Torej, posamezniku 
ni tako zelo pomembno, katera izmed vej oblasti 
mu zagotavlja na kakršenkoli način izvrševanje 
oziroma uresničevanje njegovih človekovih pravic, 
pač pa je glavno to, da enostavno ima možnost, da 
živi v družbi, ki človekove pravice spoštuje. S tem 
ni nič narobe. Po mojem mnenju je to ključnega 
pomena. Je pa vprašanje, če se tega zavedamo vsi 
predstavniki vseh treh vej oblasti. In če sem rav-
nokar rekla, da povprečnemu državljanu ni tako 
zelo pomembna delitev oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno, bi na drugi strani ta delitev 
oblasti morala biti za državo še kako zelo pomem-
bna. Zakaj? Ravno zato, ker delitev oblasti na tri 
veje preprečuje oziroma omogoča razčlenjenost 
državne oblasti, kar je nedvomno nujni pogoj za 
to, da sploh lahko imamo pravno državo, ki zag-
otavlja človekove pravice, njihovo spoštovanje.
 Danes smo že večkrat lahko slišali o sistemu 
zavor in ravnovesij. V luči tega sistema ima Državni 
zbor izjemno pomembno vlogo, saj je kot nosilec 
oziroma edini samostojen in neodvisen organ, 
pristojen za sprejemanje zakonov, pri čemer bi 
rada izpostavila odgovornost, ki jo pri tem Državni 
zbor in hkrati vsi mi poslanci nosimo. Zavedati se 
moramo, da moramo sprejemati takšne zakone, 
ki bodo v prvi vrsti sploh omogočali, da v našem 
družbenem okolju človekove pravice sploh zaživi-
jo; in po drugi strani takšne zakone, ki bodo vse-
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binsko napolnili ter spoštovali človekove pravice 
in temeljne svoboščine. Po mojem mnenju, če 
plastično ponazorim, je Državni zbor oziroma za-
konodajna veja oblasti odgovorna in dolžna prip-
raviti neko platformo v družbi. Izvršilna veja oblas-
ti s to platformo upravlja, sodna veja oblasti pa jo 
nekako interpretira, kot smo že prej lahko slišali 
predsednika Vrhovnega sodišča, in na koncu sodi 
in ugotavlja morebitne kršitve človekovih pravic v 
našem sistemu delitve oblasti. Zdi se mi, da dos-
lednega spoštovanja načela zavor in ravnovesij ni 
treba toliko izpostavljati, pa vendar se moramo 
zavedati, da čim se ta sistem poruši in začne ena 
veja oblasti pretirano posegati v drugo vejo oblas-
ti, se kaj hitro lahko zgodi, da je ogrožen obstoj 
pravne države in posledično nujno so ogrožene 
tudi človekove pravice in njihovo spoštovanje. 
 Če se kot predstavnica zakonodajne veje 
oblasti osredotočim samo na ta vidik, naš vidik, in 
čisto na kratko ter konkretno povem – ni dobro, 
da zakonodajna veja oblasti postane tako odvis-
na, da praktično postane podaljšana roka izvršile 
veje oblasti. In na drugi strani vsekakor ni dobro, 
da zakonodajna veja oblasti na kakršenkoli način 
skuša posegati, posredno ali neposredno, v sodno 
vejo oblasti. Danes smo že lahko slišali dva prim-
era, pa naj jih še jaz omenim. Vsekakor ni dobro, 
da zakonodajna veja oblasti kakorkoli komentira 
nepravnomočno končane sodne postopke ali pa 
da na drugi strani ustanavlja neke parlamentarne 
preiskovalne komisije, ki bi delovale preko te pris-
tojnosti ugotavljanja politične odgovornosti. Danes 
smo že lahko slišali in s tem se zagotovo strinjam, 
da sodniki vsekakor niso politični funkcionarji, 
zato ni pristojnost parlamentarnih preiskovalnih 
komisij, da bi ugotavljale njihovo odgovornost, ker 
praktično politične odgovornosti sodniki nimajo. 
Ob predpostavki, da obstaja sistem delitve oblasti, 
je najvišji garant za varstvo človekovih pravic na 
koncu ravno sodnik oziroma sodišče. Pri tem je 
treba poudariti izjemno pomemben vidik sodnika, 
to je neodvisnost sodniške funkcije, ki je dejansko 
pogoj, da sodnik lahko kvalitetno in pravično sodi, 
in je nekako garant človekovih pravic. Pa vendar bi 
v smislu neodvisnosti izpostavila še en vidik tega 
pojma, morda malce neobičajen, to je vidik neod-
visnosti poslancev. Za moje dojemanje je neod-
visnost poslancev, posameznega poslanca enako 
nujna in potrebna zato, da Državni zbor oziroma po-
slanci sprejemajo take zakone, ki bodo omogočali, 
da se v družbi spoštuje človekove pravice, kot je 
nujna neodvisnost sodnika, da sodi nepristrano in 
neodvisno. Ker je po mojem mnenju enako ključna 

neodvisnost pri poslancih, bi tudi poslanci morali 
biti ali pa smo nekakšen branik varstva človekovih 
pravic. In v tem kontekstu bi rada izpostavila še 
vidik pomembnosti spoštovanja zakonodajne veje 
oblasti v nasprotju s sodno vejo oblasti. V Držav-
nem zboru bi se morali vsi zavedati pomembnosti 
in nujnosti, da nekako dosežemo politično soglas-
je, da se implementira recimo ustavni odločbi, ki 
sta v zadnjem času v javnosti najbolj na udaru. 
Govorim o financiranju osnovnošolskega progama 
in o spremembi volilne zakonodaje. Državni zbor 
in poslanci imamo odgovornost in moramo teži-
ti k temu, da poskrbimo, da se sodbe Ustavnega 
sodišča spoštuje. Zato moramo narediti vse, da 
se bosta ti dve ustavni odločbi implementirali. Na 
tem mestu ne govorim o vsebinskih rešitvah, pač 
pa o načelni ravni. Državni zbor s tem, ko spoštuje 
odločbe ustavnih sodišč, nekako kaže na svojo in-
tegriteto in državotvorno držo ter tudi na spošto-
vanje in položaj, ki ga sodstvo ima v naši državi in 
z njim tudi Ustavno sodišče. 
 In če zaključim malce samokritično. Ne 
moremo pričakovati, da bosta ostali dve veji 
oblasti spoštovali neodvisnost in samostojnost 
zakonodajne veje oblasti, če hkrati mi, pred-
stavniki zakonodajne veje oblasti, ne bomo enako 
spoštovali neodvisnosti in samostojnosti sodstva 
in izvršilne veje oblasti. Slednje se mi zdi glavni 
garant za varstvo človekovih pravic v sistemu del-
itve oblasti, kot ga imamo danes. Hvala lepa. 
 / aplavz/

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Hvala lepa, 
gospa podpredsednica. 
 Bi pa prosil še državnega sekretarja gospo-
da Strojina za besedo. 

GREGOR STROJIN: Hvala, gospod  predsedujo-
či. Spoštovani predsednik, spoštovana ministrica, 
spoštovani gosti in gostje! 
 Dr. Jambrek je podal zanimivo izhodišče, 
malce provokativno, glede nevarnosti organi-
ziranega kriminala in njegovega vpliva na delo-
vanje institucij. Osebno mislim, da je v vseh lju-
deh potencial za zlorabo položaja, zlorabo moči, 
zlorabo drugih; zato tudi rabimo in imamo pravo. 
Njegov namen pa tudi namen uvodno predstavl-
jenih osnovnih načel je vzpostavitev mehanizmov, 
ki to v največji možni meri preprečujejo, omejuje-
jo, kaznujejo. Drugo izhodišče, kjer imam mogoče 
malce drugačen pogled, da se včasih res zdi, da je 
namen sodišč, da s sodbami razveljavljajo ukrepe 
ter predpise vlade in parlamenta. Če pogledamo 
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kot celoto, dejansko tudi potrjujejo, zavračajo, ne 
jemljejo v obravnavo posameznih predlogov in s 
tem ustvarjajo sodno prakso, soustvarjajo pra-
vo, polnijo abstraktne premise ter tudi praznine 
ter usmerjajo s potrjevanjem določenih zgledov. 
Odločbe, ki od dosedanje prakse odstopajo, bi mo-
rale biti tozadevno ustrezno obrazložene. Pred-
vidljivost je pomembna ne le kot za zaupanje, kot 
simptom oziroma posledico odnosa do institucij, 
ampak za sam odnos do prava; in s tem je zaupan-
je pomembno za osnovo rasti in razvoja družbe. 
Prav tako pri delovanju zakonodajne in izvršilne 
veje oblasti ne gre zgolj za omejevanje pravic. V 
številnih primerih – in mislim, da je prva sogovo-
rnica izpostavila – gre tudi za dejanje pravic, ki so 
bile v družbi, pa ne s strani države, ampak s strani 
sočloveka omejevane. Kaj so po mojem mnenju 

res temelji? O teoretičnih vidikih je bilo verjetno že 
dovolj povedanega. Vedno pa mi je bila zanimiva 
in tudi pomenljiva razlika med našim kontinental-
nim in anglosaškim dojemanjem prava. Pri nas ga 
dojemamo kot znanost, v anglosaškem sistemu 
se ga dojema kot umetnost. In da gre za umet-
nost pravičnega in dobrega, so vedeli in trdili tudi 
Rimljani. Pravo je produkt ljudi in poskusa iskanja 
najboljših možnih rešitev. Idealiziranje, da bi pri 
pravu šlo za edino pravilno rešitev, je idealiziran-
je. Lahko iščemo najboljše odgovore na vprašanja, 
ampak najboljši odgovor ni nujno najboljši možni 
odgovor. Iščemo rešitve, ki rešujejo izzive, s kater-
imi se soočamo v družbi danes. To za sabo povleče 
nekaj razmislekov, eden je tudi o pravilnosti pozi-
tivnega prava, ki ga imamo, pa tudi o pravilnosti 
posameznih odločb, tudi najvišjih, ter s tem ab-
solutne prevlade katerekoli veje oblasti. Človeška 
narava, kompleksnost družbe in dinamika časa 
nas hočeš nočeš vodijo v nepopolne odgovore in 
rešitve, drugačno razmišljanje bi bilo prevzetno. 
S tem pa tudi nudi dodaten poudarek glede po-

trebne odgovornosti in razmislekov o izhodiščnem 
vprašanju delitve oblasti – So odločitve sodišč la-
hko nepravilne? Lahko so; in to na vseh stopnjah. 
Tudi odločbe Ustavnega sodišča so bile drugače 
obravnavane v Strasbourgu na Evropskem sodišču 
za človekove pravice, ampak jih vseeno spoštu-
jemo, vseeno veljajo, vseeno so obvezujoče in jih 
moramo izvršiti. Gre za sistem pravil, ki smo si ga 
zastavili zato, da lahko delujemo kot družba. Se 
lahko pri iskanju nepravilnosti in ustreznih rešitev 
postavi previsoke standarde? Tudi. Včasih se zdi, 
kot da se je nekoč sodilo storilcem kaznivih dejanj; 
danes pa se zdi, da se sodi organom preiskovan-
ja in pregona. In posledice pri zaupanju javnosti 
– oziroma kako javnost vidi sodstvo in varovanje 
človekovih pravic – so evidentne. To je tako, če ste 
kdaj pogledali doma električno napeljavo, kot če 
vstavimo premočno varovalko. Na ta način zgori 
napeljava, čeprav smo želeli zaščititi posamezne 
porabnike. 
 Skrbi me nevarnost, da včasih preveč rig-
idno izhajamo iz načel ter pretirano konkret-
nih posamičnih primerov ter z iskanjem idealnih 
rešitev zanemarjamo ali pa spregledamo realne 
potrebe, s tem pa se ustvarjajo nove krivice, nove 
neenakosti. V preteklosti smo na ta način imeli 
precej primerov, nekateri so bili prepoznani s stra-
ni Slovenije, nekateri s strani Strasbourga, nekat-
eri še vedno niso prepoznani. Smo sposobni pravih 
diagnoz in s tem potem tudi pravih terapij. Ves 
čas svojega delovanja sem videl delovanje v prav-
nem sistemu kot delo v okolju, kjer mora biti v os-
predju državljan oziroma uporabnik pravosodnih 
in pravnih storitev. Vprašanje fokusa in prioritet 
pravne države, tudi v luči temeljev delitve oblasti, 
vidim v njem oziroma v njej. Dr. Strban je opozoril 
na ustavni element, kaj je Slovenija, da ni le prav-
na država, ampak je tudi socialna država. Ima-
mo enakost pred zakonom, ampak ali zakon tudi 
skrbi za vzpostavljanje enakosti ali perpetuiranje 
določenih nepravilnosti, ki jih potem državljani 
dojemajo kot problem sodstva, zakonodajalca ali 
pa izvršilne veje oblasti. Kot je poudarila ministri-
ca, je eden ključnih vidikov zagotavljanja človekov-
ih pravic v sistemu delitve oblasti tudi kakovost-
na in trajnostno vzdržna organizacijska struktura 
pravosodnih deležnikov. Ta mora omogočati vse-
binsko in časovno učinkovite odzive na izzive in 
potrebe družbe, državljanov in poslovnega okolja. 
Slovenija je nekatere negativne posledice rešitev 
iz preteklosti, zlasti na področju zagotavljanja so-
jenja v razumnem roku, uspela sanirati. Glede na 
izkušnje in zmožnosti, ki jih imamo kot država in 
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kot posamezne institucije, pa mora Slovenija ob 
ustreznem sodelovanju vseh vej oblasti poskrbe-
ti za nadaljnji skladni razvoj in krepitev kakovosti. 
Vzpostavljati in vzpostaviti moramo sistem, ki bo 
v največji možni meri lahko opravljal svojo ustav-
no vlogo varovanja in krepitve človekovih pravic. 
Vemo, s čim kot država razpolagamo, vemo, kakšni 
so kadri, vemo, kakšna so proračunska sredstva. 
Pogosto smo soočeni z obupom ali pa cinizmom 
na teh področjih, ampak vsi smo v istem okolju. In 
tudi te sestave tukaj ne vidim kot ljudstvo in oblast. 
Tukaj smo vsi za isto mizo v iskanju rešitev kot ljud-
stvo, ne odločamo o nekih vprašanjih, ne izhajamo 
iz argumenta moči, kot je bilo izpostavljeno, am-
pak poskušamo identificirati izzive. Cinizem tukaj 
ni produktiven, pa tudi potreben ne. Primerjalno 
gledano nismo v slabem položaju, moramo pa se 
vprašati, kaj so pa res naša pričakovanja, kaj od 
sistema dejansko želimo in kaj lahko za to storimo 
zdaj. Vemo tudi, kaj so izzivi. Iz tega pa moramo 
potem ugotavljati, kaj in kako lahko načrtujemo, 
vključno s predvidevanjem posledic in tveganj. Kaj 
so v zvezi s tem naša izhodišča na Ministrstvu za 
pravosodje? Metodološko pri predlaganju predp-
isov moramo poskrbeti za ustrezno analiziranje 
stanja, iskanje rešitev in potem z največjo možno 
mero usklajenosti stroke in resorjev glede spre-
memb oziroma rešitev. Nič o sodstvu brez sodstva, 
čeprav bi se že tukaj lahko izpostavljalo vprašanje 
delitve veje oblasti. Načeloma bi izvršilna veja in 
zakonodajna pripravljali predpise, ki zavezujejo 
sodstvo, brez njegove vključitve, če bi se šli stro-
go delitev vej oblasti. Ampak verjamemo, da je 
analiza posledic, možnosti in potencialov odvis-
na od tvornega sodelovanja vseh treh vej. Iskrena 
presoja posledic, transparentnost in koherentnost 
pravnega reda. Vsebinsko, če poskušam čim bolj 
strnjeno, koalicijski sporazum predvideva rešitve, 
ki so bile že omenjene: umik imenovanja sodnikov 
iz Državnega zbora, krepitev vloge Sodnega sveta. 
 Med drugim se trenutno ukvarjamo z orga-
nizacijsko zakonodajo, ki bi glede na trenutno us-
tavno ureditev omogočila sodiščem in tožilstvom 
učinkovitejše delo. Prenova Zakona o sodiščih, 
prenova Zakona o sodniški službi, vzpostavitev 
enotnih prvostopenjskih sodnikov in enotnih sod-
nih okrožij, dostop do sodišča in čim hitrejša, čim 
bolj kakovostna obravnava sodnih zadev za državl-
jane je tisto, kar večino ljudi zanima, kako priti 
do pravice. Ampak kje pa imamo izzive? Kadri so 
mogoče na prvem mestu. V sodstvu in v tožilstvu 
se soočajo s pomanjkanjem ustreznih kandidatov 
ter tudi ustreznim motiviranjem obstoječih. Nas-

taja generacijska vrzel zaradi številnih zapolnjenih 
mest iz preteklosti, mlajši nimajo ustreznega dos-
topa do priložnosti. V zvezi z usposobljenostjo in 
kadri pripravljamo reformo pravniškega državnega 
izpita v prihodnjih letih. Obstaja odprto vprašanje 
plač, kjer trenutno potekajo pogajanja z Ministrst-
vom za javno upravo. Na drugem mestu bi omenil 
zagotovitev in zagotavljanje finančne vzdržnosti 
sistema. Slovenija je med zadnjimi državami glede 
deleža sodnih taks v proračunu sodstva. Povprečje 
v Evropi je približno polovica proračuna, sodstvo 
se financira z naslova sodnih taks. V Sloveniji se z 
naslova sodnih taks financira le 18 % proračuna. 
Sodišča uspejo zbrati le takšen delež. V Avstriji je 
odstotek 118. Istočasno imamo pa največ sodnih 
zadev na prebivalca v Evropi. Ali je mogoče tu ka-
kšna korelacija? Spodbujati moramo razumevan-
je in funkcionalno pismenost državljanov. To je 
osnova za krepitev pravne države. Refleksija pri 
državljanih omogoča tudi boljše reševanje spor-
ov na tisti osnovni ravni, kjer nastanejo. Ni vse v 
meni, ampak je tudi v sočloveku. Prostorska prob-
lematika je ves čas aktualna. Verjamem, da ravno 
obstoječi manki najbolj prispevajo k tveganjem 
za učinkovito spoštovanje in krepitev človekovih 
pravic v tem sistemu. In verjamem, da bomo po tej 
poti sistematično izkoristili potencial ter zagotovi-
li učinkovito varstvo in krepitev v prihodnje. Vsi se 
moramo pa vprašati, kaj lahko v okviru delitve vej 
oblasti, pa tudi sodelovanja kot državljani, naredi 
vsak med nami. Toliko zaenkrat. 
 / aplavz/

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Hvala lepa 
predstavniku vladne veje oblasti za izčrpen prikaz 
problematike na razmerju med sodstvom in Vlado 
kot tistim organom, ki zagotavlja normalno delo-
vanje in razvoj sodnega sistema. 
 Prosim še podpredsednika Vrhovnega 
sodišča za njegova stališča. 

DR. MIODRAG ĐORĐEVIĆ: Hvala, predsedujoči. 
Spoštovani predstavniki vseh treh vej oblasti in 
zainteresiranih javnosti! 
 Glede na preostanek časa bom jaz v svo-
jem prispevku združil prvi in drugi krog razprave. 
V tej razpravi pa bom izhajal predvsem iz sodišča, 
iz sodstva. Pravne države brez neodvisnih sodišč 
preprosto ni, zato bi vse institucije in oblas-
ti neodvisnost sodišč morale spoštovati, varovati 
in braniti; ne samo zaradi sodnikov ali sodišč kot 
takih, temveč predvsem zaradi legitimnosti njih 
samih. Neodvisnost sodnikom ni podeljena zara-
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di varstva njih samih, temveč zaradi vladavine 
prava. Gre za temeljno pravico državljanov, ki v 
demokratični družbi zagotavlja vladavino prava in 
hkrati omogoča zaupanje v sodni sistem. Zagoto-
vitev zaupanja v sodni sistem je predvsem v do-
meni sodstva, v domeni sodnikov. Sodniki lahko za 
zaupanje javnosti največ storijo s tem, da profesio-
nalno opravljajo svojo funkcijo. Pravzaprav ne gre 
za funkcijo, ampak poslanstvo, da sodijo v razum-
nem roku, da so odločitve pravilne, zakonite, da je 
razlaga predpisov ustavno skladna in evropsko sk-
ladna, da je zagotovljena enotnost sodne prakse. 
Po drugi strani pa je zelo pomembno za pridobitev 
in ohranjanje zaupanja videz, ki ga sodniki kaže-
jo v javnosti. Sodstvo kot porok pravičnosti, ki je 
temeljna vrednota pravne države, mora uživati 
zaupanje javnosti, če naj bo uspešno pri izpolnje-
vanju svojih nalog. Zaupanje v sodstvo pa se gradi 
predvsem na zaupanju posameznemu sodniku, to 
pa na ravnanju sodnika v poklicnem in zasebnem 
življenju. Živimo v obdobju zmede vrednot in etične 
krize. Zato moramo sodniki nenehno vrednotiti 
svojo vlogo in ocenjevati svoje ravnanje. Spošto-
vanje sodniške etike je bistveno pri delovanju sod-
stva, ki ga javnost sprejema kot vredno zaupanja. 
Vsak sodnik se mora pri spoštovanju tega stan-
darda vedno zavedati, da sta etika in videz etike 
neločljivo povezana. Od sodnika se ne le pričakuje, 
da je etičen, temveč mora tudi dajati videz etično-
sti. Ne samo na klopi, on the bench, ne samo kot 
sodnik, temveč tudi kot oseba, osebnost. Sodnik je 
namreč lahko le nekdo, ki ima strokovno in osebno 
integriteto. Vzdrževanje najvišjih standardov sod-
niške etike je tako ključnega pomena za nadaljnjo 
legitimnost sodstva in njegovo javno spoštovan-
je. Seveda je pa na drugi strani tudi odgovornost, 
kakor je rekel nekdanji podpredsednik Vrhovnega 
sodišča, sedanji ustavni sodnik Marko Šorli, sodst-
vo in sodniki se pred odgovornostjo ne smejo za-
pirati v slonokoščeni stolp sodniške neodvisnosti. 
Sodno je odgovorno javnosti, vendar seveda to ne 
pomeni podrejenosti javnemu mnenju. Pomeni to, 
da bolj ko se povečujeta pomen in vloga sodstva v 
družbi, večje so zahteve javnosti do sodstva in bolj 
je sodstvo pod budnim očesom javnosti. Z javnos-
tmi je treba izgraditi odnos, z njihovim konstant-
nim izobraževanjem v sodnem sistemu in sodnih 
postopkih. S pomočjo tega odnosa je treba vplivati 
na vsebino in kakovost informiranja javnosti, na 
kulturo in etiko obveščanja javnosti ter kritike sod-
stva. Treba je namreč razlikovati med objektivnim 
informiranjem ter načrtnim in sistematičnim 
razgrajevanjem avtoritete in ugleda sodstva, na 

primer spodkopavanjem položaja sodstva kot sa-
mostojne veje oblasti, z diskreditiranjem čim več-
jega števila sodnikov kot nosilcev sodne oblasti 
ali pa predsednika Vrhovnega sodišča kot prvega 
med enakimi. 
 Svoboda izražanja in javna kritika dela 
sodišč sta seveda dovoljeni. Javnost je namreč v 
demokratični družbi upravičena do kritike kot us-
treznega načina uveljavljanja odgovornosti sodst-
va in sodnikov. Poleg tega se sodniki zavedamo, 
da smo zaradi narave našega dela pogosto tarče 
kritik, saj odločitev sodišča ni vedno po volji vseh 
udeležencev v postopku. Sodstvo mora upošteva-
ti utemeljene in argumentirane kritike, pa čeprav 
so ostre in neposredne. Tudi kritika je potrebna, 
če je namenjena izboljšanju dela sodnikov in sod-
stva kot celote oziroma k izvrševanju njegove us-
tavne vloge. Nanjo se je treba odzvati z odgovo-
rom in morebitnimi ukrepi. Odzvati pa se je treba 
tudi na posplošeno, neargumentirano, razdiral-
no in politično motivirano kritiko sodstva, ki vodi 
v razgradnjo pravne države. Naj se dotaknem še 
sodnikov in svobode njihovega izražanja. Sodniki 
imamo na podlagi Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic tako kot drugi državljani pravi-
co do svobode izražanja; vendar pa moramo pri 
izražanju v javnosti upoštevati digniteto sodniške 
funkcije ter nepristranost in neodvisnost sodstva. 
Zato moramo biti še posebej zadržani v situacijah, 
ko bi lahko bili zaradi našega javnega izražanja 
vprašljivi neodvisnost in nepristranost institucij 
demokratične družbe, zlasti avtoriteta in integ-
riteta sodstva. Sodniki moramo pri izražanju v jav-
nosti ohraniti spoštljiv odnos do sodniških kolegov 
in do sodnikov na vodstvenih položajih. V svojih 
izjavah moramo biti lojalni, zadržani in preudarni. 
Pri posredovanju informacij, četudi točnih, mora-
mo biti zmerni in spodobni, to še posebej velja za 
javno izražanje vrhovnih sodnikov, ki so sodniki po 
ustavi najvišjega sodišča v državi, saj imajo naše 
besedo posebno veljavo in težo. Poleg tega se 
moramo zavedati, da so lahko naša mnenja, ko-
mentarji in predlogi v javnosti sprejeti kot stališča 
celotnega sodstva. 
 V zvezi s tem bi dodal še naslednje, da je 
pomembno priporočilo Sveta Evrope, da naj za-
konodajna in izvršilna veja oblasti pri izražanju 
javne kritike sodstva upoštevata njegovo avtoriteto 
in stališče, ki ga je Evropsko sodišče za človekove 
pravice zavzelo v zadevi Meslot proti Franciji, da je 
poseg v svobodo izražanja v demokratični družbi 
potreben, da se zaščiti ugled drugih ljudi ter za-
gotovita avtoriteta in nepristranost sodstva. Zakl-
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jučil bi s tem, da je sodniška neodvisnost temeljna 
vrednota in podstatus vsake demokratične družbe 
in njenega učinkovitega delovanja. Za zaključek 
še besede prof. dr. Kranjca, ki je zapisal: »Šibko in 
nedelujoče sodstvo pomeni konec urejene družbe 
in je lahko samo v interesu tistih, ki ne želijo živeti 
po pravu.« Hvala.
 / aplavz/

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Uradno ima-
mo samo še 10 minut časa, kolikor nam jih je dal 
organizator, z dopustnostjo majhne prekoračitve, 
če se vname angažirana razprava. 
 Jaz se bom poskušal čisto improvizira-
no sprehoditi preko teh petih razprav, ki smo jih 
poslušali, da omenim vsaj nekaj zame najbolj za-
nimivih odprtih vprašanj, ne da bi hotel polemi-
zirati. Potem pa bomo videli, koliko časa bomo 
še imeli za razpravo. Vsaj dva razpravljavca sta se 
izrecno dotaknila konceptualnega vprašanja del-
itve oblasti, ali sta tu dve, tri ali več vej oblasti. Tu 
so stvari sorazmerno jasne po sodbi Ustavnega 
sodišča, ki je uvedlo razumevanje delitve oblasti 
tako, da je ustavno zavarovalo katerikoli organ, ki 
opravlja neko neodvisno nadzorno funkcijo znotraj 
ustavnega sistema. Taki organi so recimo Banka 
Slovenije kot regulator, Nacionalna agencija za ka-
kovost v visokem šolstvu, Sodni svet, Varuh člove-
kovih pravic, Zagovornik načela enakost in še pre-
cej drugih enako pomembnih neodvisnih organov, 
ki izvajajo neko nadzorno funkcijo v družbi. Mislim, 
da večina teh organov vendarle sodi znotraj siste-
ma politične oblasti, izvršilne ali zakonodajne. 
Ti organi, recimo Sodni svet, NAKVIS, sprejema-
jo neke odločitve, sklepe, ki so vsi predmet tudi 
ustavnosodne ali upravnosodne kontrole. Gre za 
postopke po Zakonu o upravnem sporu in druge 
postopke, ki kontrolirajo tudi tovrstne, sicer neod-
visne nadzorne organe. Vendarle je to redno sod-
stvo skupaj z ustavnim sodstvom tista hierarhija, 
tista piramida, ki je trdna, zanesljiva in zagotavlja 
enotni ustavnopravni sistem. To kaže recimo tudi 
primer Sodnega sveta in njegove odločbe, ki jo je 
preprosto nadomestilo Ustavno sodišče z neko 
drugo odločbo. Kar se tiče drugih podrobnih organ-
ov, ki imajo neko vlogo prijateljev sodišč, to so pa 
civilnodružbena združenja, recimo Mirovni inštitut 
ali podobna, ki se lotevajo problematike človekov-
ih pravic z namenom zavarovati neke posebne sk-
upine, zlasti ranljive, šibke skupine ljudi. Spomnim 
se še izkušenj z Evropskega sodišča, ko so številne 
take skupine želele sodelovati kot amicus curiae 
pri konkretnih postopkih in pomagati sodišču ra-

zumeti posebni položaj takih skupin. Evropsko 
sodišče je zelo redko ugodilo tovrstnim prošnjam, 
civilno družbeni skupini. Rolv Ryssdal je kot pred-
sednik običajno argumentiral to z načelom enako-
sti orožij, ki bi bilo nekoliko prizadeto, če bi na eni 
strani sodnega postopka nastopil tudi nek drug 
sodelavec ali prijatelj, sicer sodišča, ampak ven-
dar zagovornik ene strani v postopku. Tu je ven-
dar sodišče tisto, ki v končni instanci in posledici 
odloči o tem na podlagi svoje presoje, kdo od dveh 
strani je v prednosti in kako vzdrževati ravnotežje 
med obema. In to velja tudi za komentar tega, kaj 
pomeni ta inter partes oziroma različnost strank v 
sodnem postopku, ko je enkrat v kazenskem post-
opku na eni strani posameznik, na drugi država; ali 
v upravnem postopku, pravosodnem postopku na 
eni strani država, državni organ, na drugi pa tudi 
posameznik; ali pa civilni postopek, ko sta dva za-
sebna subjekta udeležena kot stranki v postopku. 
Vendar po evropski konvenciji in slovenski ustavi je 
fair trial enoten. Načela in zahteve poštenega so-
jenja so enotne ne glede na to, ali je na eni strani 
tako mogočna stranka, kot je država, državni or-
gan, in na drugi strani posameznik; ali pa če sta 
v sporu dva posameznika. V obeh primerih velja 
enakost orožij in vzpostavitev enakopravnosti dveh 
strank. 
 Kar se recimo tiče neodvisnosti poslancev, 
spomnim se še iz tistih časov, ki je bila ta slav-
na ustavna kriza ob presoji Ustavnega sodišča o 
izidu referenduma ali treh referendumov o volil-
nem sistemu. Takrat so ob negodovanju Ustavne-
ga sodišča poslanci zatrjevali: Smo seznanjeni s 
sodbo Ustavnega sodišča, ampak nad nami, ker 
smo neodvisni, je samo sinje nebo. Ne, ni, nad po-
slanci ni sinjega neba. Nad poslanci je sodba Us-
tavnega ali katerega drugega sodišča, ki vendarle 
omejuje njihovo neodvisnost. To je tisti prag, preko 
katerega tudi poslanec ne more iti. Na splošno bi 
rekel, da je zelo zanimiv koncept podpredsednika 
Vrhovnega sodišča, ki je omenil izraza: digniteta in 
integriteta. To je zanimivo. Če beremo tudi strokov-
no literaturo, je zelo težko opredeliti, kaj je sod-
nikova digniteta in integriteta. Ampak oba têrmina 
pa vendarle implicirata neodvisnost, nepristranost 
in strokovnost sodnika. Je pa res to neko odprto 
vprašanje, ki bi ga veljalo tudi pobližje proučevati. 
Za konec bi rekel, da je že res, da je sodna veja 
oblasti po nekih splošnih predstavah šibka in ran-
ljiva v primerjavi z drugima dvema oblastema, ki 
imata pod seboj denar, vojsko, policijo; sodišče pa 
zgolj nek kodeks in Ustavo v roki ter neodvisnost 
svoje sodniške funkcije. Vendarle mednarodne 
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in zgodovinske izkušnje kažejo, da temu ni čisto 
tako. Sodišče je tudi včasih, ali pa kar praviloma, 
močnejše od političnih organov, ne samo zato, ker 
je njihov mandat neomejen, mandat politikov pa 
sorazmerno kratek in krajši od sodniškega. Ampak 
tudi zato, čeprav sodnikova sodba ni spoštovana 
na prvi mah, vendarle z vztrajnostjo in s strokov-
no argumentacijo konec koncev zna prevladati. Jaz 
verjamem, da je to ravnotežje v tem smislu med 
politično oblastjo in sodno oblastjo. 
 Sedaj pa prosim, če bi me še kdo lahko do-
polnil. 

TINA HEFERLE: Jaz bi podala kratko pojasnilo na 
vaše razumevanje mojega pogleda na neodvisnost 
poslancev. Seveda nisem mislila, da nad poslanci 
oziroma Državnim zborom obstaja samo modro 
nebo, zagotovo ne; zato sem tudi v svoji razpravi 
jasno povedala, da imamo odgovornost pri spošto-
vanju odločb Ustavnega sodišča in tega se mora-
mo zavedati. Sem imela v mislih, ko sem govorila 
o neodvisnosti poslancev, predvsem to politično 
neodvisnost in dejstvo, da mora vsak poslanec de-
lovati po lastni vesti. V tem kontekstu sem želela v 
svoji razpravi tudi ta vidik predstaviti. Hvala. 

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Še kdo. 
 Gospod Strojin, izvolite.

GREGOR STROJIN: Mislim, da moramo biti zelo 
pozorni, čuječni, da v poskusih morda kompen-
zacije nekih travm, ki so bile vzpostavljene v 
sistemih preteklosti in iz katerih tudi številni deli 
teorije izhajajo, da spregledamo, da v globalizira-
nem svetu ni več nacionalna država tista, ki na-
jbolj posega v pravice posameznika. To za sabo 
potegne tudi stališče glede vprašanja enakosti 
orožij v postopku, ki ste ga izpostavljali. Država 
in njen aparat – policija, vojska – so v tem svetu 
postali zelo šibki. Tudi kadar svojo moč zlorabi-
jo, je to zelo hitro ugotovljeno. To je tudi ena od 
pozitivnih posledic, nujnih posledic delujočega 
sistema. Paziti pa moramo, da v tem stremljenju 
k idealom ne zanemarimo tistih realnih potreb; in 
to je strmeti k potrebam družbe z vzpostavljanjem 
enakosti, ne nujno pred zakonom; pred ustavo. 

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Še kdo? 
 Izvolite, dr. Strban.
 
DR. GREGA STRBAN: Če sem bil nekoliko kritičen 
v prvem delu, naj bom nekoliko bolj spravljiv v tem 
drugem. 

 Mislim, da je delitev oblasti, kot jo pozna-
mo tudi pri nas, najboljše, kar si ta trenutek lah-
ko izmislimo; tudi za zagotavljanje pravic vsakega 
posameznika, s čimer se gotovo strinjam. Včasih 
nas na Pravni fakulteti sprašujejo, če imamo pra-
vo človekovih pravic. In jaz odgovarjam – Kaj pa ni 
pravo človekovih pravic? Ves pravni sistem in ce-
lotna ureditev, kot jo imamo, ne gre za to, ali se v 
časih pristojnosti nekoliko prelivajo ali morda pre-
koračijo iz kakšnega dela oblasti v drugo, ampak 
gre predvsem za to, da imamo posamezniki, če 
smem reči, tudi sinje nebo nad glavo, torej svo-
bodo, ter da lahko normalno živimo in delujemo. 
Težko sodim sedaj za zakonodajno in izvršilno vejo 
oblasti, ampak kot nam podatki kažejo za sodno 
vejo oblasti, le-ta dela dobro in tudi primerjal-
no dela dobro. Lahko bi bilo več zaupanja v delo 
sodnikov, lahko bi bili bolje nagrajeni. Prvostopni 
sodniki so najslabše ali med najslabše plačanimi 
v Evropi; torej spoštovanje do sodnikov, včasih pa 
tudi med sodniki samimi. Hvala lepa. 

DR. NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON: Jaz bi želela do-
dati še eno misel v kontekstu tega, kar ste, pred-
sedujoči, povedali v svojem uvodnem nagovoru, to 
je vprašanje nastajanja napetosti in sporov med 
posameznimi vejami oblasti, ki so zagotovo lah-
ko problematične na določeni točki, zlasti ko gre 
za pereča vprašanja, do katerih ni mogoče enos-
tavno zavzeti določenega odgovora. Hkrati bi pa 
povedala, da je lahko to za določena področja, da 
sploh pride do napetosti, dobra novica, ker gre la-
hko za situacijo, ko državni organi in različne veje 
oblasti sploh še niso bili postavljeni pred določena 
vprašanja in do te napetosti sploh še ni moglo pri-
ti. Torej ko na določenem področju še obstaja kot 
neko soglasje, da težave ni, pa čeprav se recimo 
v določeni sferi kaže, bi rekla, da je v tem smis-
lu napetost lahko nekaj pozitivnega, kar se ust-
vari, ker je to znak, da je ena od treh vej – ali pa 
če govorimo o dualnem sistemu, ena od dveh vej, 
bodisi sodna bodisi politična – prišla do spoznan-
ja, da je neko zadevo treba rešiti, nasloviti; in se 
je odprla razprava med vejami oblasti o tem, ali 
jo je treba rešiti ali ne. Morda bi podala konkreten 
primer, da si lažje predstavljamo. Na primer eno 
vprašanje, kjer po mojem mnenju do te zaželene 
vrste napetosti, da bi se razprava sploh odprla, 
še ni prišlo, je odvzem volilne pravice osebam s 
težavami v duševnem zdravju, torej vsem, ki jim 
je bila odvzeta poslovna sposobnost in je potem 
avtomatično sledil odvzem volilne pravice. Danes 
vemo, da je bilo to nadomeščeno s skrbništvi po 
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novem Družinskem zakoniku. Trenutno stanje 
je torej takšno, da je mogoče videti, da še nismo 
odprli razprave v dovoljšnji meri, da bi se sploh 
pogovorili o tem, ali je takšna ureditev ustrezna 
ali ne. Lahko se veselimo trenutka, ko bo prišlo 
do te razprave in se bodo začela kresati mnenja. 
In morda bo že katera od vej oblasti sprejela neko 
odločitev ali namen zadevo nasloviti na tak ali 
drugačen način. Moj prispevek v tem smislu je, da 
je napetost lahko tudi dobra, konstruktivna.

MODERATOR DR. PETER JAMBREK: Bravo. Tudi 
kriza je lahko katarzična, kajne, ali pa naj bi pravi-
loma bila.

V tolažbo tistim poslancem, ki štejejo, da 
so sodbe za njih s težavo uresničljive, bi rekel z 
rimskim izrekom Dura lex, sed lex. Vendar ne glede 
na to, kako oster in težaven je zakon ali pravno 
pravilo; je pravo. In pravo je treba uresničevati. V 
tolažbo pri tem nam je pa vsem skupaj tudi tisto, 
kar je profesor Stojan Cigoj na ljubljanski pravni 
fakulteti ponavljal – Pravo je tisto, kar je prav. 
 S tem pa zaključujem in se zahvaljujem 
vsem za udeležbo. 
/ aplavz/

(Okrogla miza je bila prekinjena ob 12.22 in se je 
nadaljevala ob 12.38.)

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Začenjam pred-
stavitev mnenj predstavnikov vabljene strokovne 
in druge zainteresirane javnosti na okrogli mizi 
Temelji pravne države, ki jo na pobudo Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije v soorganizaciji prip-
ravljajo Državni zbor, Vrhovno sodišče in Ministrst-
vo za pravosodje. Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 Današnja razprava je posledica zaznane-
ga različnega razumevanja načela pravne države 
ter odgovornosti za njeno udejanjanje. Za ures-
ničevanje omenjenega načela je pomembno 
uresničevanje in dosledno izvajanje načela del-
itve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno 
oblast, ki medsebojno delujejo po sistemu zavor 
in ravnovesij. Naslovna tema okrogle mize Temelji 
pravne države tako naslavlja široko polje vsebin, 
obenem pa zadeva posameznike in številne ra-
zlične institucije. Zaradi navedenega je bilo kot 
možen predlog razprave v okviru predstavitve 
mnenj podanih nekaj izhodišč za pripravo prispe-
vkov, in sicer: stroga ločenost in neodvisnost vej 
oblasti ali sodelovanje, prepletanje ter soodvisnost 
delovanja vej oblasti; načelo zakonitosti, jasnos-
ti in določnosti norm ter samoomejitev delovanja 

države kot temelj za predvidljivost prava; legalnost 
in legitimnost, meja dopustnosti posegov v druge 
veje oblasti ter ukrepi zavarovanja načela delitve 
oblasti; javni interes za delovanje pravne države 
ter nadzor ljudstva nad vejami oblasti ter druga 
razmišljanja v okviru obravnavane tematike. O 
današnji razpravi bo pripravljen magnetograms-
ki zapis predstavitve, ki bo objavljen na spletnih 
straneh Državnega zbora in bo skupaj z morebit-
nimi pisnimi prispevki sestavni del zapisa oziroma 
elektronske publikacije današnje predstavitve. 
 Sedaj pa še nekaj tehničnih napotkov. 
Uvodnemu delu, v katerem bom kot modera-
tor predstavitve mnenj podal nekaj razmislekov, 
bo sledila razprava udeleženk in udeležencev z 
možnostjo odziva razpravljavcev ob koncu same 
razprave v obliki kratke replike. Vse razpravljavce 
pri tem prosim, da nastopate z govornice. Vse, ki 
bi radi razpravljali, prosim, da izpolnite prijavnico 
k razpravi, ki jo imate pred seboj na klopeh, ter jo 
oddate meni oziroma mojim strokovnim sodelav-
cem, tako da bom lahko vsakega napovedanega 
razpravljavca tudi predstavil. Vse razpravljavce 
prosim, da svoje razprave omejite na pet minut. 
Nekaj razprav je bilo najavljenih že prej, zato 
imam spisek teh prijav že pred seboj. Dodaten 
odmor ni predviden, obveščam pa vas, da si med 
potekom predstavitve mnenj v avli pred dvorano 
lahko postrežete z vodo.  Preden preidemo na 
samo predstavitev mnenj, bi za uvod tudi sam 
podal nekaj razmišljanj. Funkcioniranje in obstoj 
družbe temeljita na medsebojnem zaupanju in 
predvidljivem delovanju posameznikov in države. 
Pravna država predstavlja spoštovanje človekovih 
pravic, posameznikove osebnosti, načela zakoni-
tosti, testa sorazmernosti in omejitev delovanja 
države prek zagotavljanja predvidljivosti in zanesl-
jivosti njenega delovanja. Tako je temeljni garant 
predvidljivosti delovanja države do posameznika 
moč najti v jasnosti in določnosti pravnih norm 
ter v jasnih obrazložitvah oblastnih odločitev. 
Predvidljivost pravne ureditve in odsotnost arbi-
trarnega delovanja pa morata veljati tudi pri de-
lovanju vseh vej oblasti ter pri zagotavljanju nji-
hove ločenosti in samostojnosti. Hkrati mora ob 
delovanju sistema zavor in ravnovesij obstajati 
tudi potreba po spoštovanju, sodelovanju in sood-
visnosti vej oblasti. Smisel delitve oblasti ni samo 
ločenost ter neodvisnost vej, temveč njihovo med-
sebojno omejevanje in nadzor. Vsako sodelovanje 
med vejami oblasti torej ni protiustavno ali nele-
gitimno. Bistvena je le obvezna zagotovitev trans-
parentnosti in nadzor nad takšnim sodelovanjem. 
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Kot je bilo danes v uvodnem nagovoru že slišano, 
je ureditev delitve oblasti strokovno in politično 
vprašanje, saj bo le takšen preplet pogledov za-
gotovil njeno učinkovitost in legitimnosti v družbi. 
Ravno legitimnost in razumskost predstavnikov vej 
oblasti bosta doprinesla h krepitvi zaupanja ljudi v 
pravno državo in pravne inštitucije. Prioriteta pri 
delovanju vseh treh vej oblasti in vseh inštitucij v 
državi bi morala biti uresničevanje temeljnih us-
tavnih načel, določb ter človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin. S tem bo posameznik kot del 
ljudstva ohranil svoj položaj v odnosu do države 
in svoj položaj kot del nosilca oblasti. V slovens-
ki javnosti vse prepogosto obstaja občutek, da se 
soočamo z neenotnostjo sodne prakse pa tudi z 
neenotno tožilsko prakso ali pa, če poenostavim, 
državljani imamo občutek, da za vse nas ne veljajo 
enaka pravila. V tej luči je razumljivo, da je odnos 
državljanov, ljudi do sodstva in organov pregona 
vse prej kot pozitiven. Naloga Državnega zbora kot 
zakonodajnega organa in tudi pristojnega minis-
trstva, se pravi Ministrstva za pravosodje, je, da 
pogleda in analizira primere, zakaj stvari zastara-
jo, zakaj prihaja do procesnih napak, kje so tisti 
problemi, zaradi katerih ljudje ne zaupajo v sodst-
vo. Da bi vse omenjene pomanjkljivosti odpravili, 
je nujno potrebno spoštovanje in sodelovanje vseh 
treh vej oblasti: zakonodajne, izvršilne in sodne.
  Sedaj pa odpiram razpravo prijavljenih 
razpravljavcev, ki si bodo sledili glede na vrstni 
red prijav. K besedi bi zdaj naprej povabil gospo-
da Matjaža Sušnika. Njemu pa sledi potem Tomaž 
Zalaznik. 

MATJAŽ SUŠNIK: Pozdravljeni spoštovana minis-
trica, spoštovani še prisotni predsedniki, spošto-
vano ostalo občinstvo!
 Naj najprej poudarim, da nisem tu zaradi 
promocije našega primera, želim samo pokazati, 
kako s stališča uporabnikov pravne države izgle-
da zaupanje v pravno državo, zakaj ga ni, ker pač 
trdim, da ga ni. Trdim tudi, da ni odvisno zaupanje 
pravne države toliko od te danes toliko omenjene 
delitve na tri veje oblasti, ampak predvsem od 
tega, kako uporabniki dojemamo dejansko pravno 
državo skozi svojo lastno izkušnjo. Posamezniku, 
ki pride na sodišče ali v nek postopek, se zdi, da je 
to enkratni dogodek, in mogoče drugače gleda. 
 V našem primeru, prihajam iz Združenja 
Frank, poznamo mnogo sodb, mnogo primerov, 
mnogo obravnav in vidimo sistematične dogod-
ke, ki dejansko vplivajo na to, da smo prepričani, 
kako je problem ne toliko v zakonodaji pa v ustavi, 

ampak dejansko v samem izvajanju, kako sodniki 
to počnejo, kako upoštevajo naše zakone in kako 
upoštevajo direktive Evropske unije. 
 Naslov sem dal kar oster: Ali je pravo res 
naprodaj najboljšemu ponudniku? Seveda je 
pomembno, da pravni strokovnjaki govorite o 
tem, ampak mislim, da morate poslušati ljudi, ki 
smo uporabniki te pravne države, ki imamo ra-
zlog za zaupanje ali pa v našem primeru razlog 
za nezaupanje. Delovanje pravne države namreč 
govori glasneje kot besede o pravni državi kot eni 
temeljnih vrednot. Kaj želim povedati? Nič ne po-
maga, če imamo odlično ustavo, zakone, če učijo 
bodoče pravnike najboljši profesorji, ko se je na 
drugi strani pravna stroka v vsakem trenutku pri-
pravljena prodati najboljšemu ponudniku. In sod-
niki ne sodijo s prevezo čez oči, kot bi morali. Vem, 
da so ostre besede, ampak, kot sem rekel, odkar 
sem vsakodnevno že peto leto vpleten v to afero, 
spremljam proces od blizu, proces sprejeman-
ja zakonodaje, procese v sodnih postopkih, zato 
se mi zdi, da je to še premalo ostro. Izgubili smo 
zaupanje v banke, ugotovili smo, da je popolno-
ma neaktiven regulator. Zakonodajalec se odziva 
zelo počasi, zdaj pa dejansko vidimo na sodiščih, 
da ne spoštujejo odločb in direktiv Evropske unije, 
sodb Sodišča Evropske unije, ki razlaga te direk-
tive in delajo popolnoma drugače. Primer, gremo 
na sodišče, slišimo sodnico po koncu obravnave, 
ko reče, da ona ve, da bi morala razsoditi ničnost 
pogodbe, ampak tega ne bo storila, ker se boji, da 
bo naval tožnikov na sodišče velik. Takšne stvari se 
nam zdijo popolnoma nesprejemljive. 
 Drugi  primer. Bodoče pravnike o prob-
lematiki učijo profesorji, ki istočasno proti plačilu 
naredijo pravno mnenje za močno stran v sodnih 
postopkih. In to še ni dovolj, potem predavajo sod-
nikom s tem istim mnenjem. Študenti dobijo učno 
gradivo na mizo spet iz tega istega plačanega 
mnenja. To so stvari, ki se niso zdele sporne samo 
nam. Hvala bogu, lani, ko smo na to opozorili, je 
Ministrstvo za pravosodje to predavanje umakni-
lo. Ampak takšni postopki so po našem mnenju 
nesprejemljivi. Ko kakšnega drugega profesor-
ja prosimo za mnenje, dobimo odgovor: »Ja, ste 
prepozni, pri meni so bili že z banke.« Ali dobimo 
odgovor: »Joj, jaz sem na začetku kariere, pa si ne 
upam.« To gre enostavno predaleč. 
 Pika na i pa je en senat Vrhovnega sodišča, 
ki razsodi in upraviči ravnanje bank na način, da je 
preveč informacij za potrošnika lahko zavajajoče. 
Mi pa sočasno prebiramo sodbe Sodišča Evropske 
unije, ki zahtevajo, da podjetja bistvene infor-
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macije ustrezno poudarijo in je izčrpnost pred-
pogodbenih obveznosti odvisna od ekonomskega 
učinka, ki ga ima pogodbeni pogoj na potrošnika. 
Dejanski standard slovenskih sodišč v teh primerih 
je ta trenutek takšen, , da je zahtevi o pojasnilni 
dolžnosti zadoščeno, če je referent na sodišču iz-
javil, da je opozoril na tveganja, čeprav se ne more 
spomniti, kaj je povedal, kako je opozoril. Sodišče 
Evropske unije pa je jasno, da morajo biti doka-
zi pisni in seznanjenost popolna. Na drugi strani 
vemo, da Direktiva 93/13 zahteva, da je oškodo-
vanje potrošnikov povrnjeno v celoti, ne glede na 
zastaralne roke v zakonodaji. Če nas v lastni državi 
stroka prepričuje, da je nepravično in nepošteno 
ravnanje skladno s slovenskimi zakoni in slovens-
ko ustavo, je naše nezaupanje samo še večje. Ko 
smo se kreditojemalci pred leti organizirali, sem 
od marsikoga slišal, da bo treba po pravico do Ev-
rope. Takrat sem bil naiven in sem mislil, da to ne 
drži. Trenutno kaže, da so imeli prav, razen če v 
trenutno sodno prakso ne poseže Ustavno sodišče. 
 Sodišče Evropske unije in Evropsko sodišče 
za človekove pravice sta naša zaveznika v tem 
boju, ker nista del slovenskega omrežja moči. 
Mogoče se to sliši grobo, ampak tako to z našega 
stališča izgleda. V Združenju Frank si prizadeva-
mo za ozaveščenega in aktivnega potrošnika. Prav 
danes po okrogli mizi bomo v prostorih Državnega 
sveta novinarjem predstavili pomen smernic, ra-
zlage in uporabe direktive o nepoštenih pogojih v 
potrošniških pogodbah, ki jih je julija letos sprejela 
Evropska komisija. Sprašujemo se, kaj več od tega 
še mora storiti Evropa, kot da izda smernice, ki 
jasno in pregledno predstavijo sodbe Sodišča Ev-
ropske unije s področja varstva potrošnikov z enim 
samim namenom, da bi jih nacionalna sodišča 
ponotranjila in končno začela soditi v skladu z 
njimi. 
 V Združenju Frank nameravamo smernice 
široko popularizirati in izobraziti člane in članice, 
da se bodo zavedali svojih pravic. Spregi kapita-
la in pravne stroke bomo dihali za ovratnik vse 
do Evropskega sodišča za človekove pravice. In 
tudi takrat ne bomo utihnili, ampak bomo javno 
izpostavili vse tiste, ki bodo pripomogli k temu, 
da se bo strošek reševanja problema nepoštenih 
bančnih praks prenesel na slovensko državo in 
državljane namesto na banke. 
 Prej sem slišal, gospod Strojin je govoril o 
varovalkah in kadrih. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Prosim, če počasi 
zaključite. 

MATJAŽ SUŠNIK: Za konec želim samo eno st-
var, da bi bil odgovor na moje naslovno vprašanje 
odločno negativen. Hvala. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaš prispe-
vek. Še enkrat bi vse razpravljavce prosil, če se 
omejite na pet minut. Po koncu razprave vseh, ki 
ste prijavljeni, bo možna replika v času dveh minut. 
 Sedaj k besedi vabim gospoda Tomaža 
Zalaznika, potem pa naj se pripravi mag. Sebasti-
jan Valentan. 

TOMAŽ ZALAZNIK: Hvala za besedo. Spoštovane 
poslanke, poslanci, spoštovani razpravljavke in 
razpravljavci na današnjem posvetu!
 Pred 21 leti leta 1998 je pri založbi Nova re-
vija izšla knjiga Temna stran meseca. Njen urednik 
Drago Jančar je v njej objavil tudi faksimile doku-
mentov in slikovno gradivo, kjer so predstavljene 
žrtve in zločini preteklega totalitarnega režima. 
Naslovne strani teh poglavij je opremil s členi 
Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jih je kršil 
takratni režim. Jugoslavija te deklaracije ni niko-
li ratificirala. Država Republika Slovenija pa v 28 
letih svojega obstoja vse do danes ni obsodila zlo-
činov, na katerih se je vzpostavil totalitarni režim 
Jugoslavije. Zakaj o tem na današnjem posvetu? 
Človekove pravice in temeljne svoboščine so te-
meljne vrednote Ustave Republike Slovenije, 
zapisane čisto na vrhu v njenem 5. členu. Temu 
aktu smo zavezani vsi državljani Republike Slo-
venije, ne glede na našo politično in versko pripad-
nost, vendar se zdi, kot da te vrednote še vedno 
obstajajo kot utopija. V ustavo smo jih zapisali, a 
so nam še vedno preveč oddaljene, da bi jih ures-
ničevali. To utemeljujem z naslednjim. Na tej gov-
ornici zastopam inštitut Nove revije, ki je 15. aprila 
letos v sodelovanju z Državnim svetom organiziral 
posvet Od monopola do konkurence. Na njem so 
sodelovale predstavnice in predstavniki zdravst-
vene, lekarniške, raziskovalne, visokošolske in za-
varovalne dejavnosti. Vsi, ki smo sodelovali na tem 
posvetu in nato objavili svoje prispevke v zborniku 
s tega posveta pod istim naslovom, in vsi tisti, ki 
so tudi podpisali zahtevo za kvaliteten, nediskrim-
inatoren in konkurenčen razvoj javne službe v Re-
publiki Sloveniji, ugotavljamo, da se v Republiki 
Sloveniji leta 2019 na področju javne službe pri 
vseh navedenih dejavnostih kršita Ustava Repub-
like Slovenije in Pogodba o delovanju Evropske 
unije. Te kršitve se neposredno dotikajo človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. V javnosti se načrt-
no in zavestno vzpostavlja napačno razumevanje 
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izvedbe storitev javne službe. Nedopustno je, da 
se storitev javne službe enači z državnim lastništ-
vom. Za doseganje višje kakovosti storitev javne 
službe bi bilo treba omogočiti tekmovalnost med 
ponudniki storitev, ki bodo v svoje delovanje vnaša-
li inovativnost in kvaliteto dela ter s tem povezano 
konkurenco. To pa je v prid davkoplačevalcem, ki 
so prejemniki teh storitev. Zbornik in zahtevo smo 
poslali Državnemu zboru, Državnemu svetu in Vla-
di s pričakovanjem, da se do te zahteve opredelijo. 
Na odgovore še čakamo.
 Aprila letos je bil dan v javno obravnavo 
Predlog zakona o raziskovalni in inovacijski de-
javnosti. Njegova glavna pomanjkljivost je, da so 
avtorji zakona in minister kot predlagatelj v svoji 
ustavni nevednosti ali pa namerno obšli člove-
kove pravice in temeljne svoboščine, ki nam jih 
vsem zagotavlja Ustava Republike Slovenije. V tem 
predlogu zakona je napisana intenca, da se ukine-
jo koncesije javne službe zasebnim raziskovalnim 
organizacijam, s tem pa bi se ustvaril monopol 
državnih inštitucij na področju raziskovalne de-
javnosti. Na Ustavno sodišče Republike Slovenije 
in na Evropsko komisijo so vložene številne tožbe 
in zahteve po presoji naše zakonodaje s strani 
zasebnih zdravnikov in lekarnarjev ter zasebnih 
visokošolskih ustanov. Vse te tožbe in presoje je 
sprožilo med drugim tudi nespoštovanje človekov-
ih pravic in temeljnih svoboščin, ki so zapisane v 
naši ustavi. 
 Pred dobrima dvema mesecema je poteka-
la v teh prostorih razprava o predlagani noveli za-
kona o financiranju zasebnega osnovnega šolstva. 
Ta predlog zakona, ki je omejeval vrednote člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, zapisanih v 
Ustavi Republike Slovenije, je padel šele po pon-
ovnem glasovanju v Državnem zboru zaradi veta 
Državnega sveta. Za njegovo sprejetje je glasovalo 
kar 43 poslancev Državnega zbora. Zato vsem tu-
kaj prisotnim predstavnikom vseh treh vej oblasti 
postavljam naslednje vprašanja: Zakaj je danes, 28 
let po ustanovitvi Republike Slovenije, spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin še vedno 
svojevrstna utopija ne pa najvišji izraz njihovega 
spoštovanja in uresničevanja? Ali si politika lahko 
dovoli, da podreja pravo svojim interesom na račun 
kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin? 
Kako nadzorovati politiko pred interesnimi zlora-
bami ustave? Interesi – politični, ideološki ali ver-
ski ne smejo biti nad ustavo. Ko bomo poosebili to 
zavezo, bomo šele lahko govorili o temeljih pravne 
države. Po tridesetih letih tranzicije je čas, da se 
ne ukvarjamo z iluzijo pravne države in maskiran-

jem interesov, ampak s tem, kako jo dosledno 
uresničevati. Hvala lepa. 
 / aplavz/

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaš prispe-
vek.

Sedaj pa h govornici vabim mag. Sebasti-
jana Valentana. Za njim pa naj se pripravi Vili 
Kovačič, ki ga trenutno ne vidim v dvorani, če v tem 
času ne bo prišel, bo na vrsti Drago Šketa.
Izvolite. 

MAG. SEBASTIJAN VALENTAN: Spoštovana gospa 
ministrica za pravosodje, spoštovani gospod pred-
sednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, 
spoštovani vsi navzoči!

Razmišljati o temeljih pravne države v hra-
mu demokracije, v ustanovi, ki ji morajo ti temelji 
pomeniti svetinjo, nosi s seboj posebno sporočilo, 
ki je še toliko večje, ker poteka v soorganizaciji za-
konodajne, izvršilne in sodne oblasti. Lahko bi rek-
li, da izvršilna in sodna veja oblasti danes gostuje-
ta na sedežu zakonodajne veje in da se je slednja 
izkazala za velikodušno gostiteljico, saj je odprla 
vrata še strokovni in širši javnosti. Vsem deležni-
kom je torej skupna skrb, da bi pravna država de-
lovala dobro, transparentno in učinkovito. Zaradi 
tega se organizatorjem za pobudo iskreno zahval-
jujem.

Ena od izhodiščnih točk današnjega 
srečanja je tudi javni interes za delovanje pravne 
države ter nadzor ljudstva nad vejami oblasti. 
Omenjeni interes in nadzor sta torej legitimna in 
konstitutivna elementa, ki prispevata k temu, da 
se zavest o pravni državi in razmerjih med vejami 
oblasti pravilno oblikuje v družbi, še prav posebej 
pa znotraj inštitucij samih, ki so prve odgovorne za 
ustrezno delovanje pravne države. Vse tri omen-
jene veje oblasti, če delujejo po načelih svobodne, 
demokratične družbe, ki omogoča »Freie politische 
Willensbildung«, kot pravi eden od naših ustavnih 
sodnikov. Vse te tri oblasti, ki končno predstavljajo 
in vzpostavljajo državo, pa niso ločene od civilne 
družbe, saj ravno z njeno participacijo preko najra-
zličnejših načinov – od vlaganja pobud, podajanja 
pripomb na nameravane spremembe zakonodaje, 
vlaganja ustavnih pritožb, nastopanja kot amicus 
curiae, kar je bilo že omenjeno, še bolje zasleduje-
jo cilj svojega delovanja.
 Čisto na kratko bi rad, izhajajoč iz Ustave 
Republike Slovenije, ki je garant varovanja člove-
kovih pravic in temeljnih svoboščin, v luči še vedno 
trajajočih zapletov glede izvršitve ustavne odločbe 
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o financiranju javnoveljavnih programov v za-
sebnih osnovnih šolah opozoril na to, da prihaja 
v omenjenem primeru do samovolje in zlorabe 
oblasti posameznih deležnikov, namesto da bi se 
po načelu delitve oblasti ob spoštovanju sistema 
zavor in ravnovesij prav to preprečevalo. Če je sod-
na oblast še razumela, do kod segajo meje njenih 
pristojnosti glede poseganja v pravice staršev in 
otrok iz zasebnih šol, in pokazala smer, pa sta 
preostali dve, torej izvršilna in zakonodajna veja 
oblasti, tukaj povsem odpovedali. Morda tudi zato, 
ker postavljata ideologijo pred načelo svobode in 
demokracije, ali pa zato, kar bi bilo v nekem smislu 
še bolj zaskrbljujoče, ker ne razumeta, kako naj bi 
se slednje zares uresničevalo. Izvajanja iz pretek-
lih let in mesecev v tem prostoru, kjer smo zbrani 
danes, kažejo na eno in drugo, zato so morali, da 
bi zavarovali svoje temeljne pravice, znotraj katerih 
sta tudi pravica do verske svobode in svobode ves-
ti, v to indolentnost še enkrat poseči predstavniki 
civilne družbe s pobudo za oceno ustavnosti. 
 Omenjeni primer, o katerem se že dlje časa 
izrekata tako strokovna kot širša javnost, ki očit-
no bolj kot nosilci zakonodajne in izvršilne veje 
oblasti razume delitev oblasti, odlično povzema 
potrebo po tovrstnih srečanjih. Ta kritična javnost, 
ki, kot že rečeno, izvaja nadzor nad vejami oblas-
ti, sporoča, da zakonodajalec in Vlada ne pišeta 
sodnih odločb, ampak jih implementirata. Če pa 
bo morda moralo sodstvo povsem legalno in le-
gitimno poseči v zakonodajalčevo siceršnjo pristo-
jnost, če bo način izvršitve odločbe samo določilo 
in s tem poučilo tudi izvršilno vejo oblasti, bo to 
temelje pravne države še bolj zamajalo. Naj bodo 
trdni in naj država uresničuje plemenita priča-
kovanja ljudstva, ki ima v Sloveniji, tako Ustava, 
oblast. Hvala lepa.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala.
Sedaj k besedi vabim gospoda Vilija 

Kovačiča, potem pa naj se pripravi gospod Drago 
Šketa.

VILI KOVAČIČ: Svojih 5 minut začenjam z Us-
tavo, tam, kjer je predhodnik končal. V Sloveni-
ji ima oblast ljudstvo. Ampak ali je to res in je 3. 
člen Ustave zgolj samo okras in krinka za privid 
demokracije, gospodje, ki to demokracijo izvršu-
jete? To je prvo vprašanje. Drugo pa je dejstvo, da 
tudi pri nas sodijo sodišča v imenu ljudstva. Drug-
je, kot sem obveščen, niti ne. Take mimikrije ni. 
Sodbe se namreč izdajajo v imenu ljudi, tudi tistih, 
ki so prizadeti. Čeprav mnogi ljudje trpijo in besno 

preklinjajo, ker nimajo nobenih pravic.
Letošnje leto je razglašeno za leto postopkovne 
pravičnosti. To je gospod Florjančič, predsednik 
Vrhovnega sodišča, slovesno oznanil kot sveto leto 
našega sodstva. Ampak prav v tem letu se doga-
jajo postopkovne, hude kršitve. Ampak vrnimo se 
nazaj k ustavi. Slovenija ima sicer v približku 80 % 
dobro in celo zgledno ustavo, ki pa so jo ustavoda-
jalci v mnogih členih pokvarili, iznakazili in sfižili, 
zato je potrebna revizije. 
 Opozarjam na dve tovrstni demontaži. 
Prvič z volilnim sistemom in drugič z novo referen-
dumsko ureditvijo iz leta 2013, kjer lahko do izraza 
ljudskega glasovanja pride samo v primeru, če so 
organizator politika, sindikati, mafija ali cerkev. 
Državljan o tem lahko samo sanja. Tako daleč 
smo, ko ste nam omejili večinski, navadni sistem 
odločanja celo pri referendumu. In to bo treba po-
praviti prej ali slej kljub visoko zvenečim besedam 
o demokraciji v Sloveniji. Ta zloglasni člen je bil 
sprejet z 89 proti 1. Samo Ivan Vogrin je bil proti. 
To se pravi, da tudi zakonodajna veja oblasti nima 
interesa, da ljudstvo odloča. Če pa že odloča, pa 
naj odloča tako, da odločanje ne bo veljavno. To 
se dogaja in nad tem se zamislite, preden začnete 
sanjati o evropski ustavi. Tukaj vidim gospoda 
Jambreka in podobne. Kaj je pri nas narobe, je kl-
jučno, ne pa, kaj je evropska ustava, kaj nam nudi, 
ker je predaleč od nas in je skoraj nedosegljiva. 
Zato poudarjam, Ustava mora nazaj v revizijo, ki 
bo pokazala, v katerih točkah je kontradiktorna in 
v nasprotju s svojim 3. členom. 
 Tretja demontaža demokracije pa je, da 
ljudstvo sploh nima pravice do ustave. Leta 1991 
ali 1990, ne vem točno, je bila Ustava sprejeta v 
Državnem zboru. Od takrat naprej ljudstvo o ustavi 
ni odločalo. Čas je, da se začne ljudstvo spraševati, 
kakšno ustavo hoče, ne oligarhično, kot je zdaj, ki 
ljudstvo omejuje, ampak tako, ki ljudstvo spodbu-
ja k odločanju. 
 Ker ni časa, da to natančneje razložim, 
se bom omejil na glavne cvetke postopkovne 
pravičnosti v Sloveniji. To je sveto leto postop-
kovne nepravičnosti. Sklepi sodišč se ne izvajajo, 
državljan mora biti izjemno potrpežljiv, imeti de-
nar, živce in pravno znanje, da sploh pride do sod-
be. Dokazov za to je ogromno. Na pravnomočne 
sodbe pa se izvršna veja oblasti požvižga. In to je 
delitev oblasti, kot se temu reče. Tako se požvižga, 
da jih ne izvaja in jih meče v predal. In temu se 
reče delitev oblasti. Primer je primer Vočko. Dru-
gič. Nekateri sodniki nimajo državnega pravosod-
nega izpita. Ali to veste? Jaz pa vem, da je tako. 
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Zahteve, prošnje za preverjanje in dokazila o tem 
so bila gladko zavrnjena kot poslovna skrivnost 
pravosodnega sistema. Za povrh tega vam lahko 
prinesem tudi sodbo Upravnega sodišča, ki je raz-
sodilo v primeru pritožbe Rada Stanića, da pravo-
sodni izpit ni pogoj za opravljanje sodniške službe. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Prosim, če počasi 
zaključite. 

VILI KOVAČIČ: Ja, tako. Koliko imam še? 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Ste že prekoračili za 
minuto in pol.

VILI KOVAČIČ: Bom končal. Ne bom povedal st-
vari, ki vam niso všeč, ampak hočem samo pove-
dati, danes sem ponovno dobil svojih pet minut v 
imenu ljudstva, katerega dvomilijonti delček pred-
stavljam sam. Dobil sem pet minut, to je točno 300 
sekund in če to delite z dvema milijonoma, boste 
dobili na vsakega nekaj milijonink sekunde. Res 
neverjetno, kakšno miloščino in demokracijo ste 
nam poklonili, in to v letu postopkovne pravičnos-
ti! Hvala lepa.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaš prispe-
vek. Sedaj k besedi vabim gospoda Draga Šketa, 
potem sledi gospod Andrej Magajna. 

DRAGO ŠKETA: Spoštovana ministrica, spoštovani 
predsednik Vrhovnega sodišča, spoštovani visoki 
cenjeni gosti, spoštovani slušatelji, moderator! 
 V čast mi je, da predstavim tudi tožilski vid-
ik vpliva na neodvisnost dela pravosodja in pravne 
države. Ustavodajalec je državnotožilsko funkcijo 
predstavil kot oblastno funkcijo, ki se izvaja v bist-
vu v javnem interesu. Kot vsaka javna funkcija se 
mora tudi tožilska funkcija izvrševati na podlagi in 
v okviru zakona in ustave. Ne glede na to sploš-
no ustavno zapoved, ki prežema ves pravni red in 
velja za vsako oblastno delovanje, pa je treba prvi 
odstavek 135. člena Ustave razumeti kot ustavni te-
melj tožilčeve funkcionalne samostojnosti v zvezi 
z vlaganjem in zastopanjem obtožb. To ni njego-
va pravica, temveč je njegova pristojnost ter s tem 
njegova dolžnost in odgovornost. 136. člen Ustave 
govori o nezdružljivosti državnotožilske funkcije, ki 
to tudi potrjuje. To samostojnost, ki je določena kot 
funkcionalna samostojnost, opredeljuje tudi us-
tavna odločba iz leta 2013. Treba je zagotoviti, da 
bodo državni tožilci še naprej izvrševali svojo funk-
cijo pregona neodvisno, ter preprečiti, da bi v bistvu 

odločili z željami drugih državnih organov. Državni 
tožilec pri vlaganju ali zastopanju kazenskih ob-
tožb nikakor ne more biti vezan na zapoved, pre-
poved ali drugo navodilo, saj bi to pomenilo, da ni 
državni tožilec tisti, ki dejansko vlaga in zastopa 
obtožbe na podlagi in v okviru ustave, zakona in 
sprejete politike pregona storilcev kaznivih dejanj, 
temveč da je le podaljšana roka nekoga drugega. V 
zvezi s tem je mogoče ponoviti stališče Ustavnega 
sodišča iz leta 2006, da na Državno tožilstvo v naši 
ustavni ureditvi ni mogoče gledati kot na organ, ki 
bi ga bilo mogoče podrediti izvršilni veji oblasti. 
Državni tožilci lahko odločajo le na podlagi ustave 
in zakonov. S tega vidika je primerno tudi opozo-
riti na obstoj mednarodno priznanega standarda 
v Evropi, tako imenovane Bordojske deklaracije o 
vlogi sodnikov in tožilcev v demokratični družbi, 
ki sta jo 8. 12. 2009 na predlog Odbora ministrov 
Sveta Evrope skupaj sprejela Posvetovalni svet ev-
ropskih sodnikov in Posvetovalni svet evropskih 
tožilcev, kot tudi na priporočilo Recommendation 
19, ki ga je sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope. 
Z njim se uveljavljajo nekateri mednarodni stan-
dardi na tem področju, priporočilo pa vsebuje kl-
jučne določbe o položaju in vlogi tožilca kakor tudi 
sodnika s poudarkom na pravicah in obveznostih 
slednjega v kazenskem postopku in v razmerjih do 
svoje organizacije. 
 Pravna država je določena tudi v 2. členu 
Pogodbe o Evropski uniji kot ena temeljnih vred-
not Unije. V pravni državi vsi javni organi vedno 
delujejo v mejah omejitev, določenih z zakonom, 
v skladu z vrednotami demokracije in temeljnimi 
pravicami ter pod nadzorom neodvisnega in ne-
pristranskega sodišča. Pravna država med drugim 
vključuje načela, kot so zakonitost, ki vključuje 
pregleden, odgovoren, demokratičen in pluralis-
tičen postopek sprejemanja zakonov, pravna var-
nost, prepoved samovoljnega izvajanja izvršilne 
oblasti, učinkovito sodno varstvo s strani neod-
visnih in nepristranskih sodišč, učinkovit sodni 
nadzor, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic, 
delitev oblasti in enakost pred zakonom. Ta nače-
la sta priznala Sodišča Evropske unije in Evropsko 
sodišče za človekove pravice. 
 Pravna država pa ne nazadnje predstavlja 
tudi eno temeljnih vrednot Evropske unije. Pos-
ledično vprašanje glede pravne države, ki se po-
javi v eni državi članici, vliva na Unijo kot celoto. 
Komisija je zato leta 2014 postavila preventivni 
okviru za pravno državo, ki določa postopek dialo-
ga za državo članico po stopnjah, ki zaznamujejo 
mnenja in priporočila komisije, Sodišče EU pa je 
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njegovo vlogo priznalo. 
 7. člen Pogodbe o Evropski uniji je najznačil-
nejše orodje EU za ukrepanje v primeru hudih po-
manjkljivosti v zvezi s pravno državo v državi člani-
ci Evropske unije. Postopek v skladu s 7. členom 
zaradi očitnega tveganja, da bi država članica lah-
ko huje kršila vrednote, je bil do sedaj začet v dveh 
primerih: decembra 2017 zoper Poljsko na predlog 
Komisije in septembra 2018 zoper Madžarsko na 
predlog Evropskega parlamenta. Čeprav so polne 
posledice postopka v skladu s členom 7. Pogodbe 
o Evropski uniji zelo hude in ima že sam dialog z 
zadevno državo članico v okviru 7. člena določe-
no težo, pa bi lahko bil napredek Sveta v teh dveh 
primerih pomenljivejši. Svet je moral določiti nove 
postopke za uporabo navedenega člena v praksi, 
ki se še niso izkazali za zelo učinkovite. 
 Evropska komisarka za pravosodje Jouro-

va je poudarila, da si prizadevamo za povečanje 
zaupanja v pravosodje. Zagotavljanje zadostnih fi-
nančnih sredstev za pravosodni sistem ne pomeni 
stroškov, pomeni naložbo. Država z delujočim sod-
stvom z večjo verjetnostjo privablja tudi vlagatelje. 
Podatki s pregleda Justice Scoreboard potrjujejo, 
da se kazalniki delovanja slovenskega pravosodja 
krepijo tako na področju tožilstva kot tudi na po-
dročju sodišča, ker ga več ni možno ocenjevati kot 
krizno, ampak kot dokaj uspešno in v določenih 
delih celo nadpovprečno, glede na druge države 
članice EU.

V luči naštetih dejstev je tudi parlamen-
tarna preiskava za ugotovitev domnevnih zlorab 
v pravosodju nad delom tožilcev in sodnikov kot 
političnimi funkcionarji v nasprotju s splošnim 
načelom vladavine prava. Morebitne nepravilnosti 
v samih sodnih postopkih nikakor ne morejo in ne 
smejo biti predmet političnega, ampak so lahko 
predmet notranjega strokovnega nadzora. Pristo-
jnosti posameznih državnih organov morajo biti 

jasno razmejene, saj lahko le na ta način ohrani-
mo ravnovesje med posameznimi vejami oblasti.
 Če tvegamo, da se poruši to občutljivo rav-
novesje, v resnici tvegamo popolno politično po-
dreditev pravosodja, ne nazadnje pa država, ki ne 
bo sama spoštovala svojih temeljnih opredelitev, 
ne more računati na to, da jo bodo spoštovali njeni 
državljani in da jo bodo druge entitete obravnavale 
kot spoštovanja in upoštevanja vrednega subjekta 
mednarodne skupnosti. Mednarodne miselne tok-
ove namreč opredeljuje trdno izhodišče, da je rav-
no pravna država temelj demokratičnega sistema 
v vseh državah članicah EU, ki je potreben za za-
gotovitev varstva temeljnih pravic, zato je po mo-
jem treba zagotoviti, da bo tudi samostojnost in 
neodvisnost slovenskega tožilstva kot tudi sodišča 
ostala nedotaknjena. Hvala.
 / aplavz/

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaš prispe-
vek.

Sedaj k besedi vabim gospoda Andreja 
Magajno, pripravi pa naj se Ingo Pasch.

ANDREJ MAGAJNA: Spoštovani, govoril bom v 
imenu koordinacije neparlamentarnih strank in 
list. Veste, kdaj je bila ustanovljena? Leta 1991. 
Neparlamentarne stranke so v večini, parlamen-
tarnih je približno 10 %. Če bi pogledali danes v 
register, bi videli, da je 94 registriranih strank. Ver-
jetno preveč, kajne, bomo vsi rekli. Ampak zdaj se 
dogaja, da teh 10 strank oziroma manj, 6, 7, 8 – 
odvisno, koliko jih je v parlamentu – določa pravila 
igre za vse. Že tukaj je zadeva zelo sporna. O tem 
sem govoril ne samo leta 1991, ampak že leta 1990 
v tem avditoriju. Imel sem namreč čast, da sem bil 
takrat še delegat v trodomni skupščini. No, neko-
liko se je spremenilo, nismo spodaj, ampak tamle 
zgoraj, pa slovenski grb je bil drugačen, z zvez-
do. Ampak zakaj to govorim? Zelo žalostno je, da 
danes po četrt stoletja postavljamo dvom tako v 
pravno državo kot v demokracijo, po tolikem času, 
ko smo se poslovili od enopartijskega sistema, od 
nedemokratične ureditve. Zelo žalostno!

V ustavi oziroma v odločbi Ustavne sodišča 
– če grem na volilni sistem – je zelo kritično zapi-
sano, da volivci nimajo odločujočega vpliva na 
določanje in izbor kandidatov. Saj to je osuplo, če 
Ustavno sodišče to ugotavlja. Nima odločujočega 
vpliva. Ja, kdo ga pa potem ima? Teh nekaj šefov 
strank? Potem je pa boljše, da tamle sedi sedem 
šefov strank pa oni glasujejo. Saj tako je, kot gle-
dam zdaj te razprave v parlamentu, to je en glaso-
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valni stroj. Koliko pa je tistih subjektov, ki so pri-
pravljeni samostojno. Volilni sistem tako določa.
Mislim pa, da je volilni sistem ne samo eden od pod-
sistemov naše pravne ureditve, ampak pravzaprav 
izhodišče. Če nimamo mi demokratičnega parla-
menta, bomo težko govorili, če v parlamentu ni 
volje ljudstva, ampak samo strankarskih šefov in 
poslancev, ki pritiskajo na sivo tipko – zdaj sem vi-
del, da je že bela, no saj ni važno – ki kot aparatčiki, 
v Rusiji so jim rekli aparatčiki, pritiskajo na to tip-
ko. Težko bomo tudi govorili, da sta ostali dve veji 
oblasti suvereni pa neodvisni. Čeprav bo nekdo re-
kel, kakšen pravnik, da tudi v totalitarnem sistemu 
pravni sistem lahko avtonomno in dobro deluje. 
Ampak po navadi deluje dvosmerno – en sistem 
velja za elito, za klan, drugi je pa za ubogi narod, 
ki nastrada. Kje se kažeta nedemokratičnost in 
spornost volilnega sistema? Kandidiranje. Eno od 
ustavnih načel, ki ga gospod Jambrek dobro poz-
na, je načelo sorazmernosti. Morda boste malo 
osupli, ampak poglejte si volilni zakon – kakšno 
je razmerje v sistemu kandidiranja za civilno listo 
ali pa parlamentarno stranko? 3 proti 8 tisoč. Kako 
sem prišel do te številke? Trije poslanci lahko gre-
do gor v pisarno, eno nadstropje višje, dobijo še 
kavico, podpišejo in lista je vložena. Ali pa civilna 
lista – tisoč podpisov, overjenih na upravni enoti. 
Kdo to zmore? Nihče. Saj nobene liste še ni bilo 
vložene, ampak kljub temu imamo to v zakonu. 
Kandidacijski postopek je skrajno neenakopraven 
in diskriminatoren.
 Poglejmo recimo zakon o RTV, volilno kam-
panjo, ki je pa po mojem ključna v celotni zadevi. 
Tudi če bomo zdaj popravili okraje, če bo taka vo-
lilna kampanja, kjer imajo eni neomejeno časa, 
drugi pa odmerjeno v sekundah, bomo težko gov-
orili o svobodi izbire. Svoboda izbire pomeni odpr-
to, enakopravno volilno kampanjo, ki bi morala 
biti v bistvu podržavljena, v veliki meri. Ne pa da 
imajo ene stranke 700 tisoč evrov na razpola-
go, druge pa mogoče tisoč ali manj. Tam je bilo 
razmerje 3 proti 8 tisoč, tu je pa razmerje približno 
700 proti 1. Kako bomo govorili o pravični volilni 
tekmi? Zakon o RTV: za parlamentarne stranke 
na razpolago v tistem mesecu volilne kampanje 
dve tretjini časa, za neparlamentarne ena tretjina. 
Ampak ker je teh dvakrat več, pride na eno minuto 
za neparlamentarca šest minut za parlamentarca. 
Lahko govorimo o sorazmerju pa enakopravnos-
ti, kar pa je še zelo prikrito in po mojem najhujše, 
je, da se ta volilna kampanja pravzaprav ne odvi-
ja v tem mesecu. Odvija se od razpisa volitev do 
uradne kampanje zelo intenzivno in porabljajo se 

tudi družbena sredstva oziroma sredstva strank, 
pa posredno naših davkoplačevalcev. To obdobje 
je neregulirano. O tem sem govoril pred leti tudi 
z gospodom Šoltesom z Računskega sodišča, ki 
je rekel, da enostavno nima možnosti, da bi kon-
troliral porabo sredstev v tem obdobju. Ko smo 
spremljali v koordinaciji neparlamentarnih strank 
ankete, smo ugotovili, da se glavno mnenje že ob-
likuje v obdobju od razpisa do uradne kampanje. 
Na evropskih volitvah smo vzeli v presojo tri stran-
ke – gospoda Brščiča, gospoda Dobovška, pa gos-
poda Šarca. Slednji je imel trikrat predstavitev liste 
v vseh gledanih terminih, gospoda Dobovška so pa 
odpravili – govorimo o javni RTV – v dveh sekundah 
v poročilih ob enih.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Gospod Magajna, 
počasi zaključite misel.

ANDREJ MAGAJNA: No, saj lahko kar s tem stav-
kom zaključim, da malo vidite primer, kako to 
izgleda, kako pri nas demokracija izgleda. Mi 
imamo strankokratski sistem, popolnoma uvel-
javljen strankokratski sistem. Pa nimam nič proti 
strankam, ampak v ustavi besede stranka ne boste 
našli. Ctrl F uporabite pa boste ugotovili, da se 
beseda stranka pojavi samo v zvezi z nezdružlji-
vostjo funkcij sodnikov in opravljanja drugih nalog. 
Toliko.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala.
 Zdaj ima besedo gospod Ingo Pasch, prip-
ravi pa naj se dr. Tadej Rifel.

INGO FALK PASCH WALLERSBERG: Lepo 
pozdravljeni! 
 Lepo, da ste še ostali pa da poslušate tudi 
naš glas. Moj prispevek ima naslov Nujna poprava 
volilne zakonodaje za odpravo sedanjih odklon-
skih možnosti. Moj predhodnik je tudi govoril o tej 
problematiki in ta problematika je srž vzpostavitve 
demokracije. Srž. Sedanja tudi pravno neurejena 
zakonodaja in z njo tudi praksa dosedanjega dela 
in odzivanja pristojnih volilnih organov, še posebej 
republiške volilne komisije in njenega direktorja, je 
z vidika zagotavljanja demokratičnih in zakonitih 
volitev popolnoma neustrezna. Popolnoma neus-
trezna. Možnosti za manipuliranje, manipuliranje 
volilnih rezultatov so velike, kar je bilo ob zadnjih 
volitvah v nekaterih medijih tudi drastično jasno 
pretočeno. Poleg ureditve volilnih okrajev, njihove 
ureditve, da so po velikosti primerljivi, je to po to-
liko letih, od leta 1992, ko smo vzpostavili – naj 
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bi vzpostavili – demokratično državo, šele sedaj 
postalo naloga, da se to uredi. 
 Pa je treba vendarle še opozoriti na nasled-
nje probleme. Možnost podati ugovore oziroma 
pripombe na izvedbo volitev morajo imeti tudi 
volivci. Tudi volivci. Takšen primer ureditve je re-
cimo na Bavarskem. Bavarska je dežela, kjer ned-
vomno vlada demokracija in ne le kandidati, kot je 
to pri nas. Če se to ne spremeni, je moje stališče, 
moje osebno, da je najbolje, da volivci bojkotira-
mo volitve. Ugovori morajo biti možni neomejeno, 
ves čas kandidacijskega postopka in volitev ter 
še določen rok po končanih volitvah. Primer Ba-
varske. Zato se morajo sedanji povsem absurdni, 
kratki, prekluzivni roki za uveljavitev ugovorov ali 
pripomb na izvedbo volitev obvezno nadomestiti 
na ustrezen rok najmanj 15 dni – tako je na Ba-
varskem – po izvedbi volitev. Po izvedbi volitev. 
Utemeljevanje, da morajo biti vsi ti postopki hitri, 
je, oprostite besedi, navadna prevara, namenjena 
temu, da se možnost kontrole zakonitosti izvedbe 
volitev čim bolj omeji. Čim bolj omeji! V resnici po-
tekajo po sedanji neustrezni zakonodaji obstoječi 
spori, obstoječi spori glede zakonitosti izvedbe vo-
litev, tu pri nas po tej zakonodaji, tudi leto in več. 
Pri lokalnih volitvah imamo še dodatno, povsem 
nepotrebno sodno instanco – Upravno sodišče, 
ki je kot vmesni člen, vemo, na podlagi odločbe 
Ustavnega sodišča pri državnozborskih volitvah v 
tistih postopkih odpadlo. Morebitnih kršitev in po-
manjkljivosti v postopkih, s katerimi jih pritožniki 
uveljavljajo, ni dopustno omejevati izključno na 
konkretno volišče. Izključno na konkretno volišče, 
kot je to sedaj v praksi, marveč mora veljati ravno 
nasprotna predpostavka – da so se podobne kršitve 
dogajale tudi na drugih voliščih, kar mora volilna 
komisija po lastni dolžnosti preveriti! Naloga re-
publiške volilne komisije je, da v primeru vloženih 
pritožb zaradi nepravilnosti na določenem volišču, 
ki so sistemske narave – na primer glede ureditve 
volišča, to smo imeli zdaj pri občinskih volitvah, pri 
lokalnih volitvah. Dalje. Glede predpisanega post-
opka volilnega odbora ali komisije v volilni enoti 
obravnava takšno pritožbo na ravni celotne države 
ali najmanj celotne volilne enote, ne pa za območ-
je posameznega volišča. Samo za posamezno vo-
lišče, kot je sedanja nedopustna praksa.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Prosim, da počasi 
zaključite svoje misli. 

INGO FALK PASCH WALLERSBERG: Bom pohitel, 
ja. Bom pohitel.

 Imenovanje in vloga opazovalcev volitev 
morata biti pravno objektivno zagotovljena, ne 
pa odvisna od volje republiške volilne komisije ali 
celo njenega direktorja. No, pri zadnjih volitvah je 
predsednik, ne direktor, ampak predsednik volilne 
komisije tu zelo pozitivno vmes posegel. Volivec 
mora imeti v glasovalni kabini na razpolago ce-
loten spisek kandidatov! Kot v Nemčiji, kjer so še 
veliko obsežnejši seznami pritrjeni v volilni kabini, 
da jih volivec lahko lista in pregleduje. Poleg tega 
pa pomožno osebje v Nemčiji da vsakemu glaso-
valcu, preden se napoti v kabino, še v roko tiskan 
spisek vseh kandidatov. Sedanja praksa, da so bili 
spiski kandidatov izven glasovalne kabine, in sicer 
na glasovalcu neznanem mestu, javno izobešeni 
tako, da je moral iti iz kabine, če je hotel neke-
ga svojega kandidata, najprej poiskati, kje je ta 
razglas izobešen, in potem tam gledati, kje je ta 
kandidat, ki bi ga on volil, in si zapomniti, kje je, da 
je šel potem v kabino obkrožit – to je nedopustno. 
Takšne volitve so nične. Nične!

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Res vas prosim, da 
zaključite. 

INGO FALK PASCH WALLERSBERG: Ja. 
 Glasovalne skrinjice morajo biti v času 
glasovanja uradno zapečatene in zaklenjene, ključ 
pa shranjen v posebnem sefu, kot je to v Nemčiji.
 Še to pa končam. Posebno vprašanje pa je 
ureditev, po kateri imajo tudi tuji državljani, pri nas 
z območja nekdanje SFRJ, volilno pravico, če imajo 
prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Zlora-
be, do katerih naj bi v tej zvezi prihajalo, so bile 
ob zadnjih lokalnih volitvah v medijih na široko 
predstavljene, obstoječa ureditev, ki ne uveljavlja 
kriterija pretežnega stalnega bivanja na območju 
Slovenije, pretežnega stalnega bivanja, so seveda 
neustrezne in pravno nesprejemljive. Hvala lepa. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala lepa. 
 Sedaj k besedi vabim dr. Tadeja Rifla, prip-
ravi naj se Cvetka Hedžet Tóth.

DR. TADEJ RIFEL: Hvala za besedo. Spoštovani vi-
soki predstavniki oblasti in drugi prisotni!
 V predstavitvi mnenja se bom navezal na 
vsebinsko izhodišče javnega interesa za delovanje 
pravne države. Kar želim poudariti, je po mojem 
mnenju preveč prezrt pomen civilne družbe pri 
vladanju v državi. K temu me je napeljalo njeno 
nedavno mini vstajenje, ki se je zgodilo v okviru 
neuspelega sprejemanja zloglasnih sprememb v 
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zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, to-
rej o temi, ki je bila danes že vsaj dvakrat omenje-
na. Kot je splošno znano, se je zaradi nerešenega 
vprašanja statusa državne podpore javno vel-
javnim programom na zasebnih osnovnih šolah 
formirala iniciativa, imenovana Združeni starši, ki 
po mojem mnenju daje – in to je sporočilo mojega 
prispevka – pomembno informacijo glede prihod-
njega razvoja demokracije v Sloveniji. Iniciativa je 
za razliko od izvršilne in zakonodajne oblasti zag-
ovarjala dosledno upoštevanje odločbe Ustavne-
ga sodišča, ki vključuje spoštovanje načel pravne 
države. Rezultat vsega tega je izredno zanimiva 
situacija, kjer posamezniki, združeni v civilno ini-
ciativo, skupaj z Ustavnim sodiščem zagovarja-
jo individualno svobodo, v tem primeru svobodo 
do izobraževanja, medtem ko država z vladnim 
aparatom na načelu, ki se ima za liberalnega in 
socialno čutečega do posameznika, neučinkovito 
rešuje problem, saj trdovratno ščiti svoje politične 
interese, ki niso nič drugega kot etatizem, torej ob-
sedenost z državo in vizijo moči. V bistvu gre torej 
pri prizadevanju civilne iniciative za vnovičen, torej 
v zgodovini že večkrat viden, upor proti zatiralski 
oblasti. Toliko o aktualni temi, zato morda malo 
bolj ostre besede. 
 Sedaj prehajam k bolj teoretičnemu ozadju 
in tudi k bolj spravljivemu tonu. V ozadju vprašan-
ja se torej skriva problem državocentrične vizije 
urejanja družbenih procesov, ki ne dovoljuje, da bi 
vladanje v državi lahko bilo tudi v rokah tistih, ki 
sestavljajo civilno družbo. Francoski filozof Gilles 
Deleuze, ki je, kar je pomenljivo, marksist, pred-
laga alternativo v tako imenovani mikropolitiki, s 
katero zagovarja, da se, citiram, »politični boj in 
prizadevanja za družbene spremembe ne izčrpajo 
z bojem za obvladovanje državne moči in da do-
jemanje politike kot vodenje države spregleda in 
pušča nedotaknjena sredstva, s katerimi bi bilo 
lažje priti do učinkovite spremembe«. Konec cita-
ta. Kot se je lepo pokazalo tudi v civilni iniciativi 
Združeni starši, mikropolitika presega narodne, 
strankarske in ideološke omejitve ter hkrati zaje-
ma različne ljudi, perspektive in vire. Hkrati pa gre 
pri tem, kar je morda še bolj pomembno, za iskan-
je pravega, v Sloveniji še zelo nerazvitega obraza 
demokracije, kjer v skupnem projektu komunicira-
jo in sodelujejo različni subjekti, ki jih ne moremo 
spraviti v eno identiteto, saj ohranjajo svojo razno-
likost.
 V veliko bolj množičnem procesu smo bili 
temu v Sloveniji priča ob osamosvojitvi, kjer je tudi 
šlo za enotnost v različnosti, pri čemer je enotnost 

treba videti v prizadevanju za enotni cilj. Vladanje, 
ki torej poteka preko nedržavnih aparatov, na prim-
er v obliki kampanj ali zagovorništva, je bistvene-
ga pomena za demokratični razvoj družbe, saj v 
pristni obliki temelji na svobodi posameznikov. To 
zagovarja tudi klasični liberalizem, ki pretrga vez 
med maksimalno učinkovitostjo vladanja in mak-
simalno državo. Od popolnega državnega nadzora 
z zgodovinsko nujnostjo prehajamo v alternativo, 
kjer se, sploh v ekonomskem smislu, dejansko že 
dolgo nahajamo, in sicer da se država odloči st-
vari v državi ustrezno regulirati. Država naenkrat 
postane zgolj eden od igralcev znotraj družbe, ki 
na neki način tekmuje z drugimi družbenimi in-
formacijami. V tem obstaja tudi velika nevarnost 
in posledično strah tako imenovanih zagovornikov 
nezmanjšane vloge državnega aparata, da stvari 
uidejo izpod nadzora, kar je tudi, posebej v Slo-
veniji, očitno dejstvo. To je dejanski problem kapi-
talizma, ki pravzaprav na družbo učinkuje zelo rev-
olucionarno, torej razdiralno. Tudi šolstvo pri tem 
ni nobena izjema. Da je vprašanje še bolj zaplete-
no, se tudi za navidezno zaščito skupnega, torej 
državnega, interesa skrivajo egoistični, večinoma 
ekonomsko pogojeni cilji. Na posvetu pri predsed-
niku Republike Slovenije o vlogi zasebne pobude v 
šolstvu sem izpostavil ravno problem vdora ekon-
omskih interesov na področje šolstva, ne zgolj za-
sebnega šolstva, ampak šolstva kot takega, torej 
tudi državnega. 
 Če zaključim. Civilna družba in zasebna 
sfera, ki v imenu učinkovitosti označujeta ob-
močje družbenega polja, kjer vladajo aparati, ki 
niso državni, ustrezata optimalnemu delovanju 
ekonomije. Ker pa slednja žal prepogosto uspe uiti 
tudi državnim regulativam, torej zakonom, mora 
država, da ne bi podlegla individualnim ekon-
omskim interesom, predvsem uveljaviti resnico, 
ki jo je lepo izrazil že Platon. Citiram: »In razum-
ni vladarji, najsi delajo karkoli, ne delajo napake, 
dokler se držijo enega pomembna načela. Vselej 
morajo prebivalcem Polisa z umom in vešči-
no razdeljevati to, kar je najbolj pravično, biti jih 
morajo sposobni varovati, njih, kolikor je mogoče, 
delati iz slabših boljše.« Hvala za vašo pozornost. 
 / aplavz/ 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala tudi vam za 
vaš prispevek. 
 Sedaj k besedi vabim dr. Cvetko Hedžet 
Tóth, pripravi pa naj se gospa Maša Kociper.

DR. CVETKA HEDŽET TÓTH: Lepo pozdravljeni! 
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Sklicatelju tega posveta hvala za povabilo.
 Nisem politik, s področja humanistike sem, 
predavam na Filozofski fakulteti, nekaj let sem 
bila senator – senatorka, seveda, vse smo femini-
zirali. In ko pride iz Bruslja nek čuden nasvet, da 
naj vpeljemo šolnino v imenu svobode – hej dečki! 
Veste, takrat smo v imenu temeljev humanizma 
pač morali tovrstne predloge soočiti s tem, da je 
vsak človek, da smo vsi ljudje najprej bitja potreb, 
preden smo bitja pravic, da imamo potrebe na po-
dročju zdravstva, sociale, izobraževanja in da so 
te potrebe nekaj, kar mora biti organizirano, so-
cialno, solidarnostno. In nikdar v imenu temeljev 
humanizma ne bomo pod krinko privatizacije tega 
dovolili transformirati v ekonomske kategorije, ko-
liko penezov boš imel, toliko izobrazbe, koliko de-
narja boš imel, toliko zdravja boš imel!
 Dovolite, da se dotaknem tega vprašanja, 
ki ga je lucidno tukaj zastavil mag. Dejan Židan. 
Zakaj je pravna država sama po sebi vrednota? 
Ljudje se povezujemo, živimo skupaj. Ta biti sk-
upaj je izhodišče tudi za državo. Veste, občudo-
vanja vredno pri Grkih je to, da so dali temelje za 
pravno skupnost. Kaj to pomeni? To, da se jaz s ti 
in oboje v mi v skupnost ne povezuje več in samo 
izključno na temelju krvnosorodstvenih razmerij 
patriarhalnega doma, ampak na podlagi zakonov, 
ki si jih ljudje sami ustvarimo, toda jih tudi sami 
realiziramo, spoštujemo. Po Platonu je najviš-
ja vrednota v državi pravičnost. Dikaisyne, to so 
sončni žarki, ki vse presvetlijo – ni delne pravično-
sti. Pravičnost. Temeljna vrednota države. Vidite, 
pa pride Aristotel pa pravi: »Jah, samo pravičnost 
ne zadošča, moder državnik ob mnogočem skrbi 
še za prijateljstvo.« Veste zakaj? Pri politiki je 
namreč nevarnost, da postane zasvojenost. In če 
se spomnite poslednjega Trstenjakovega dela, nas 
je preroško svaril pred pastmi zasvojenosti s poli-
tiko. Veste, to pa se pri nas še vedno dogaja zaradi 
tega, ker nismo imeli svoje države. Če neki narod 
nima svoje države, pa politizira preko teologije, 
filozofije, pesniške, pisateljske dejavnosti in ce-
lotna kultura opravlja politično nadomestništvo. 
Tako da zdajšnja politika in zdajšnja demokracija 
prebijata to tradicionalno romantično shemo, naj 
celotna kultura opravlja politično nadomestništ-
vo. Veste, mi tu potrebujemo čas. In da pridemo 
ven iz te politične zasvojenosti, za to jaz vidim zelo 
zelo veliko dobre volje pri mnogo poslancih v vseh 
strankah v parlamentu.
 Ker sem na področju humanistike, če mi 
dovolite, bi nekaj malega spregovorila o tem, kar 
slišimo na vseh gasilskih veselicah – da je etika v 

krizi, da so vrednote v krizi. To ni res! V krizi je poli-
tika, svetovna, zaradi zgrešenih političnih, ekon-
omskih, bančnofinančnih odločitev. Vpeljali smo 
privatizacijo. Veste, to se je začelo že tam okrog 
70. leta, ko je izšlo neko delo, Novokonservatvci, 
profesorja na eni jezuitski univerzi, Petra Stein-
felsa, in ko je novokonservativna smer začela svoj 
apokaliptični pohod.

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Prosim, da počasi 
strnete misli. 

DR. CVETKA HEDŽET TÓTH: Bom. 
 Poglejte, to, kar je povzročila privatizacija 
s svojim razslojevanjem, je pa potem povzroči-
lo sesuvanje določenih vrednot humanistike na 
predkantovski nivo, nič več solidarnost, ampak 
toleranca. Poslušajte, kaj je solidarnost? Ona je ta 
drugo pravičnosti! Temelj etike je dobro. To je pri-
jateljstvo med dvema človekoma. Ko pa to dobro 
prenesemo na družbeno raven, se to imenuje sol-
idarnost. In če institucije solidarnosti nimajo vdel-
ane v svojo substanco, niso za ljudi, niso pravične. 
Solidarnost je ta drugo pravičnosti, je sočutje, je 
tista odgovornost, o kateri je govorila ministrica 
Katičeva. In tako se je zdaj, ker kapitalizem s svo-
jo privatizacijo ne deluje zadosti učinkovito, treba 
tu spraviti nad ljudi s sintagmo, sloganom Etika in 
njene vrednote so v krizi. Demagogija z vrednota-
mi je prejela svoj politični odmev celo z beseda-
mi vodje nemške opozicije, to je Helmuta Kohla, 
torej poznejšega nemškega kanclerja, v nemškem 
parlamentu 9. septembra leta 1982, namreč da 
gre za duhovnomoralno krizo, kar mi prežveku-
jemo še danes. Država blaginje. Socialna država 
je bila predvsem ureditev, ki so jo ustvarili in za-
govarjali, zato ker je preprečevala današnji nagon 
privatizacije. Vzemi, pohlep, izkoristi, kobiličarski 
kapitalizem! To je tisto, kar je po Platonu v duši 
najbolj nizko izkoriščanje! Oprostite, mi ne bomo 
nikdar pristali na nekaj, da bi vzgajali ljudi s tako 
nesolidarnostno držo! Pa samo v imenu tega, ker 
to nasprotuje samim in osnovnim temeljem hu-
manizma. Hvala.
 / aplavz/

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Najlepša hvala. 
 Sedaj k besedi vabim gospo Mašo Kociper, 
pripravi pa naj se Vojko Starović.

MAŠA KOCIPER: Spoštovani! Hvala vsem tistim, ki 
ob tej uri še vedno vztrajate na tem posvetu. 
 Sem Maša Kociper, trenutno poslanka 
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Državnega zbora Republike Slovenije. Z velikim 
zanimanjem poslušam današnji posvet na temo 
delitve oblasti in razmerij med vsemi tremi nos-
ilci oblasti. Vse premalokrat imamo namreč v 
tej dvorani možnost, da se soočimo in izmenja-
mo mnenja tisti, ki predstavljamo različne veje 
oblasti, se pravi zakonodajno, izvršilno in sodno. 
Pa to ne pomeni, da se o pravosodju v tej dvora-
ni ne pogovarjamo, daleč od tega. Praktično vsak 
mesec že nekaj mandatov imamo izredne seje, na 
katerih ena politična opcija – zelo me moti, ka-
dar se govori, da to dela politika kot celota, ena 
politična opcija, desna, bom v tem primeru kar 
konkretna, ta ima razne izredne seje – zahteva, 
da se pogovarjamo o tem, kakšna so bila sojen-
ja v konkretnih primerih, o posameznih sodnikih, 
kjer želi osebno obračunavati s posamezniki pred-
vsem iz pravosodja, s sodniki, s tožilci in tako na-
prej. Tisti, ki me poznate, veste, da se od nekdaj in 
striktno zavzemam za spoštovanje pravne države, 
za spoštovanje načela delitve oblasti, za neodvis-
nost sodstva, za neodvisnost posameznega sod-
nika, za to, da se ne blatijo poimensko ljudje, ki 
se ne morejo braniti na isti način, enako odmev-
no. In borim se proti temu, da se tukaj zlorablja ta 
dvorana za neka politična obračunavanja v odpr-
tih postopkih. Vse to delam, ker verjamem, da je 
tako tudi prav. Ampak ali mislite, da dobim za to 
po mailu kakšne pohvale? Da me pohvalijo volivci? 
Od desnih in tistih, ki ne volijo moje opcije, tega 
seveda ne pričakujem, ampak ali mislite, da me 
pohvalijo moji? Danes tukaj govorim pač kot po-
slanka, trenutno sem v tej vlogi. 
 Tudi moji volivci so kritični in verjetno ni 
presenečenje, čeprav je to tak forum, če povem, 
da je trenutno zaupanje v pravno državo v Sloveniji 
izjemno nizko. Če si pred tem zatiskamo oči, dela-
mo škodo sami sebi, državi in vsem tistim, ki mis-
limo, da je treba v tem smislu nekaj narediti in to 
zaupanje ljudi povečati. Ljudje ne morejo razume-

ti, kako je lahko nekdo obtožen enaindvajs-

etkrat in enaindvajsetkrat oproščen. Namerno up-
orabljam primer iz druge opcije, da mi ne bo kdo 
česa očital. Ne morejo razumeti. Tega povprečen 
človek ne more razumeti, tudi jaz ne. Ne morejo 
razumeti, kako je lahko nekomu, ki je pravnomoč-
no obsojen, ki je imel posel z mamili, bil obsojen 
zaradi mamil, odmrznjeno premoženje, in kar je 
še takih primerov. Ne morejo. Ne morejo razumeti, 
da je nekdo na treh instancah spoznan za krivega 
za umor, pa se mu znova sodi – že to – in je potem 
na prvi stopnji oproščen. Tega ljudje ne morejo ra-
zumeti. 
 Razlika med tremi vejami oblasti, o katerih 
danes govorimo, je vsaj zame velika. V zakonoda-
jni veji oblasti in posledično izvršilni lahko delamo 
tisti, ki smo izvoljeni. Vsaka štiri leta gremo na pre-
gled podpore. Če ne delamo dobro, če ne govorimo 
tega, kar želijo slišati ljudje, naši volivci, ne bomo 
več izvoljeni. Ne bomo več izvoljeni in ne bom 
mogli izvoliti svoje vlade, ki bo delala po načelih, ki 
so nam blizu. Tretja veja oblasti, zakonodajna, te 
preverbe nima. Te preverbe nima. Kaj narediš, ko 
notranji elementi kontrole odpovejo? Kaj narediš 
takrat? Jaz ne rečem, da so odpovedali, dajem 
vprašanja, ki si jih zastavljajo ljudje. Na koncu 
je zaradi nekaj slabih posameznikov očrnjen ce-
loten sistem. To mislim, da je ena največjih težav 
našega sistema. Ljudje, in to je dokazano, sodijo o 
delovanju pravosodnih sistemov po medijsko od-
mevnih zadevah. Največ je kazenskih, kakšni poli-
tiki, kakšne velike gospodarske zadeve. In če v teh 
zadevah stvari ne morejo razumeti in ne morejo 
razumeti, kaj se dogaja, in če neke anomalije niso 
kaznovane, potem ljudje izgubljajo zaupanje. 
 Zaključila bom s tem, da verjamem, da 
živim v prekrasni državi, geografsko na krasnem 
mestu, v miru, z dobrim podnebjem, lepo urejeni 
in tako naprej. Ampak težava naše države na vseh 
področjih je ta, da tisti, ki imajo moč, ki imamo 
moč, ne znamo, nimamo moči ali morda sposob-
nosti izločiti slabih izmed nas, tistih, ki mečejo 
slabo luč na vse ostale. In potem, when the shit 
hits the fan, če se malo pošalim, saj veste, kako 
se nadaljuje ta govor, smo slabi vsi. Še naprej bom 
verjela in si prizadevala za pravno državo, še naprej 
bom vedela, da so vedno možnosti za napredek in 
izboljšave v vseh treh vejah oblasti, ampak danes 
izkoriščam to možnost, da predstavim svoj pogled 
na to, kako težko branim pravosodje, če pravosod-
je ne bo opravilo svojega dela naloge. Hvala lepa.
 / aplavz/

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaš prispe-
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vek. 
 Sedaj vabim k besedi Vojka Starovića, za 
njim pa bo na vrsti Gašper Ferjan.

VOJKO STAROVIĆ: Hvala za besedo, predsedujo-
či. Vsem prisotnim, ki ste se udeležili tega skupa, 
prav lep pozdrav!
 Danes je bilo govora tudi o samoomejevan-
ju, ko govorimo o pravni državni. Šele tu, v par-
lamentu, sem se srečal in spoznal zelo močne in 
glasne želje in pritiske tako strank kot tudi državne 
in gospodarske birokracije ter posameznih ljudi, 
da bi pravno uredili prav vse, kar nam pride na mi-
sel. Da bi s pomočjo državne prisile uredili neko 
razmerje v velikem delu tudi za povsem parcialne 
interese. Posledica je prenormiranost in nepre-
glednost. V Sloveniji imamo 850 zakonov in 19 ti-
soč pripisov – kdo se lahko po njih ravna? Da o Ev-
ropi ne govorimo. S tem na eni strani ustvarjamo 
ogromno proceduralnih, zelo birokratskih prob-
lemov, na drugi strani pa uničujemo avtonomijo 
ljudi in ustvarjalnost posameznikov in skupin. S 
tem, ko krepimo birokratsko miselnost in rešitve, 
dejansko rušimo odgovornost ljudi. Pri tem mora-
mo pojmovati odgovornost – dostikrat jo napač-
no razumemo – v tem smislu, vsaj v gospodarstvu 
smo jo zmerom tako razumeli, da smo kompe-
tentni, da rešimo problem. Nič drugega ni odgov-
ornost. Torej sposobnost reševanja problemov. Pa 
se nam dogaja, da rešujemo bolj normativne, bi-
rokratske rebuse kot dejanske probleme.
 Spregovoril bi tudi o drugem vidiku. Danes 
smo govorili tudi o žarčenju ustave. Ustava je pač 
osnovni akt naše države, zato jo je treba jemati in 
spoštovati kot temeljni akt, s katerim morajo biti 
usklajeni vsi zakoni in predpisi, ukrepi in politike, 
posamične odločbe in delovanja, ki jih sprejme in 
izvaja država. Pri presoji skladnosti vseh aktov je 
treba izhajati iz celokupnega duha ustave – kakor 
smo danes že poslušali – in načel, ki opredeljuje-
jo vrednostno orientacijo dokumenta. V tem duhu 
je treba tolmačiti tudi posamezne člene ustave 
in izvedbene zakone, ne pa na način črkobralst-
va in mučenja besed, kakor to počnejo mnogi 
naši politiki in pravniki. Brez sprejemanja in ra-
zumevanja osnovnega koncepta ustave ter tudi 
uporabe zdrave pameti in občutka za pravičnost 
pravni sistem izgubi svojo konsistentnost in s tem 
poslanstvo v družbi, zato bi bilo dobro, kot kažejo 
dobre prakse v svetu, da bi se tudi tisti, ki presojajo 
ustavnost, torej Ustavno sodišče, pri svojem delu 
posvetovali s strokovno javnostjo – s sociologi, filo-
zofi, ekonomisti, antropologi, zgodovinarji. Ne pa, 

da odločajo s preglasovanjem za zaprtimi vrati s 5 
proti 4. Pri tem se poraja vtis, da njihova pogosto 
nasprotna mnenja pravzaprav izvirajo iz različnih 
ideoloških pozicij, ne iz pozicij ustave. S tem se 
ruši ne samo zaupanje v ustavnost in zakonitost 
pravnega reda, temveč tudi zaupanje, zvestoba in 
lojalnost državljanov do lastne države. Hvala lepa. 
 / aplavz/

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala tudi vam.
 Sedaj ima kot zadnji prijavljeni razpravlja-
vec besedo Gašper Ferjan. Prosim.

GAŠPER FERJAN: Najlepša hvala, gospod pred-
sedujoči. Spoštovani predstavniki vseh treh vej 
oblasti! Mislim, da gospoda Židana trenutno ni, 
sta pa gospod Šketa in gospod Florjančič.
 Jaz sem tukaj kot predstavnik Odbora za 
demokracijo enakih možnosti, to se pravi ene 
neparlamentarne skupine, ki je lanske volitve 
označila za nezakonite zaradi številnih razlogov, 
najbolj očiten je, da nimamo enakih možnosti. 
Sem tudi zagovornik 99 % državljanov ali pa lju-
di, jasno, tistih deprivilegiranih, kajti privilegira-
ni imajo glas, drugi pač ne. Naj mi bo dovoljeno, 
da teh 300 sekund najprej izkoristim za to, da 
povsem jasno povem, da je dovolj krivic v tej državi 
in da je čas, da ustvarimo pravično pravno drža-
vo. Sam koncept pravne države se je v naši druž-
bi tako izmaličil, da navadni državljani vemo, da 
je to bolj ali manj pravljica, da manjka en zdrav 
politični kompas morale, kaj je prav, kaj je narobe. 
Če nekdo krade, ne sme biti na vrhu, če je nekdo 
priden, potem ne sme biti cenzuriran, ne sme biti 
onemogočen na volitvah. Če se zavzema za javno 
dobro, potem rabi spodbudo. Težava naše družbe 
je v tem, da se številni državljani bojijo, bojijo se 
aktivnosti, bojijo se tega, da nimajo zavedanja. 
Mediji ne opravljajo svoje funkcije, oni ne obvešča-
jo, oni tako rekoč izvajajo naročila, in to je žalost-
no.
 Že lansko leto smo glede zakonodajne veje 
oblasti opozorili na to, da je povsem nedopustno 
posojanje glasov oziroma dajanje možnosti, da 
ima poslanec dvojni glas, to se pravi en glas, ki 
izvira iz prejšnjih volitev in ga da namesto podp-
isov drugi politični skupini, in potem pride še na 
volitve in še enkrat glasuje. Mislim, da je to ekla-
tanten dokaz, da nismo vsi enaki, da so eni bolj 
enaki. To je unikum v celotni Evropi. Jaz sem na to 
opozoril, ko sem pričel s politično aktivnostjo pri 
Požarju. On je takrat rekel, da naj to kaznujejo vo-
livci, ne pa pravosodje. In se je zmotil, to bi moralo 
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pravosodje, pač zaščititi eno pravičnost. Jaz sem 
podal ustrezne kazenske ovadbe, tožilstvo je kot v 
99 % primerov zavrglo to ovadbo, navaden državl-
jan, kot sem sam, pa z omejenimi sredstvi, ki jih 
ima na razpolago, zadevo vrže v smeti. Notranje 
kontrole torej so odpovedale. Kar je govorila naša 
predhodnica Kociperjeva – ona sploh ne bi bila iz-
voljena, če bi bilo vse po pravilih, kajti privilegirane 
so bile vse stare strukture. Naše, nove so bile reci-
mo kaznovane tako, da sploh niso imele možnosti 
za izvolitev. Ko se je za staro strukturo ugotovilo, 
da ima dvojno kandidatko, se je zlahka razrešilo 
konflikt in reklo, ena gre noter, druga gre ven. Ni 
bilo enake sankcije za praktično isto postopkovno 
napako – gre za postopkovno napako v primeru 
volitev.
 Malce bom sedaj samo na splošno povedal, 
kaj je vsem trem vejam oblasti skupno. To je to, 
da si nihče od teh predstavnikov oblasti ne priza-
deva resno za sistemske spremembe. Ohranja se 
status quo, nedotakljivi postajajo še bolj nedotak-
ljivi, preganjani še bolj preganjani. In vse te zadnje 
afere Jana Beca – kako lahko nekdo, ki je osumljen 
fiktivnega upništva, razpolaga z desetinami mili-
jonov evrov? In nihče v Sloveniji ga ne pozna. Jaz 
ne vem, kaj delajo mediji. Delajo vse drugo, kot da 
bi ugotovili, zakaj je konkretni sodnik, ko je videl, 
da je ta utemeljeni sum podan, kratko malo potr-
dil vse to? Zato, ker je največji upnik avstrijska sla-
ba banka, če bi bil pa kdo drug, bi bilo pa spet dru-
gače? Jaz imam iz svojih lastnih izkušenj s prakso 
precej povedati, kako ta teorija pravne države v 
praksi prav nič ne deluje. Dotaknil se bom enega 
najbolj zloglasnih primerov celjskih oderuhov in 
žrtve, ki se je obrnila name. Iz tistega primera je 
jasno, da je gospa v 84. letu starosti izgubila hišo, 
zato ker je podpisala štirim mladim celjskim štu-
dentom oderuško pogodbo, ki je dejansko pome-
nila prenos nepremičnega premoženja, pri tem pa 
notar ni bil prisoten. Ali si vi predstavljate, da dela 
nekdo izmed vaših sorodnikov neke take posle, 
pa notar sploh ni prisoten niti naknadno ne potr-
di tem mladcem? Do danes dediči trepetajo pred 
Ustavnim sodiščem, ali se bo utemeljilo, da je šlo 
za kriminalno združbo in šibkejšo osebo, ali pa bo 
reklo kot vsa sodišča do sedaj, to je pacta sunt ser-
vanda, gospa je vse vedela, je pravni strokovnjak. 
Še meni, ki sem prava vešča oseba, nekateri kri-
tiki ne priznavajo nobenega pravnega znanja. To 
pove vse. Lahko pa povem svoje lastne primere, 
primera dveh sodnikov, Majnika in Bratuža, kako 
sta zlorabila možnost pripora zaradi zagotavljan-
ja navzočnosti, jasno v povezavi z mediji, ki so me 

blatili. Še včeraj je bil lažni članek izpred pol leta 
še enkrat objavljen, kljub protestu Slovenske nov-
ice tega niso umaknile, še danes ne, sem prejle 
preveril. Imam izkušnje s tem, da država ščiti ško-
dljive najemnike. To se pravi, nekdo ti lahko uniči 
vse premoženje, ki si ga pridelal v celem življenju, 
ti ga ne smeš na lep način povabiti, naj se izseli. 
Padeš v kazenske postopke, da si mu kršil zaseb-
nost, da si mu grozil ali karkoli, nikoli pa ne dobiš 
povrnjene nobene odškodnine. To je nedopustno. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Prosim, da res zakl-
jučite.

GAŠPER FERJAN: Bistveno, kar je v vsem tem sk-
upno, je to, da smo mi, 99 % državljanov, izloče-
ni iz oblasti, pri spremembah zakonodaje nismo 
uslišani. Tukaj pet minut na ne vem koliko let pač 
ni dovolj za soočanje resnih argumentov. Mene ne 
preseneča, da iz mojega lokalnega okolja, kjer se 
je pred leti politik Sever vpletel v javni razpis za 
ohranitev javnega akvarija, danes prebiramo, da 
to počne gospa Bratuškova. Če bomo s tem nad-
aljevali, potem se resnično ne moremo čuditi, da 
je zaupanje v državo izjemno nizko in da tudi novi 
obrazi tega ne morejo spremeniti. Ampak samo 
odgovornost za napake – vi se ne smete bati, vi, 
predstavniki oblasti, da se bo, če bo vaš kolega dis-
ciplinsko, moralno, simbolično kaznovan, porušil 
sistem. Ne bo se. Vzpostavila se bo ena normal-
na kultura odgovarjanja za napake. Kajti vsi jih 
delamo, tudi jaz. Jaz nisem brez napak, in če jih 
naredim, se opravičim in se iz tega nekaj naučim. 
Delajte tako tudi vi in bolje bo za vse. Hvala lepa. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala tudi vam in 
vsem današnjim razpravljavcem. 
 Ugotavljam, da prijavljenih k razpravi ni 
več. Če želite razpravljavci odgovoriti na vprašanja, 
stališča iz razprave oziroma podati komentar na 
izrečena mnenja, vas prosim za prijavo z dvigom 
rok. Na voljo boste imeli dve minuti, pri čemer 
boste svoj komentar podali iz klopi. Ko boste gov-
orili, prosim, da predhodno vključite mikrofon.
 Prijavo za eno pojasnilo oziroma repliko 
že imam, zato sedaj k besedi vabim dr. Miodraga 
Đorđevića. 
 Imate dve minuti. Prosim. 

DR. MIODRAG ĐORĐEVIĆ: Hvala. 
 Odzval bi se na prvega razpravljavca, to je 
predstavnika Združenja Frank. In sicer bi želel po-
jasniti, da je bilo v zvezi z odločbami v zadevah, v 
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katerih so bili obravnavani krediti, ki so temeljili na 
švicarskih frankih, sprejeto neko stališče v okviru 
Oddelka za spremljanje sodne prakse ali Civilnega 
oddelka, zdaj točno ne morem povedati. Vendar 
se tam pojavi in je bilo objavljeno v Pravni praksi, 
kolikor sem spominjam. Tam je bilo pojasnjeno, 
da gre za različne konkretne situacije, saj so bile 
z različnimi bankami podpisane različne pogodbe 
z različnim drobnim tiskom, zato ni mogoče vseh 
teh situacij spraviti v en koš in govoriti, da gre za 
neenotno sodno prakso. Moram pa poudariti, da 
se Vrhovno sodišče zaveda problematike v zvezi 
s temi pogodbami, zato je bila v okviru Službe za 
analize in razvoj, ki je bila ustanovljena pri Vrhov-
nem sodišču 1. maja 2018, opravljena raziskava, v 
kateri se je analiziralo, kako tovrstne spore rešuje-
jo v nekaterih drugih državah. Ta analiza je objavl-
jena na spletni strani Vrhovnega sodišča, tako da 
je tudi dosegljiva. To je bila z naše strani pomoč, 
ker sicer v okviru kolegija za enotno sodno prakso 
spremljamo morebitne probleme in skrbimo za to, 
da do takšnih odklonov, ki bi se kazali v neenot-
ni sodni praksi, ne bi prihajalo. Toliko v pojasnilo. 
Hvala. 

MODERATOR BLAŽ PAVLIN: Hvala za vaše pojas-
nilo. 
 Mogoče še kakšna replika oziroma 
odziv? Ugotavljam, da ne. Vsem udeleženkam in 
udeležencem se zahvaljujem za sodelovanje na 
okrogli mizi Temelji pravne države.
 Naj današnjo razpravo zaključim z misli-
jo pravnega filozofa Gustava Radbrucha, ki pravi: 
»Iskati moramo pravičnost, toda istočasno mora-
mo imeti pred očmi pravno varnost, ker je tudi ona 
sama del pravičnosti. Ponovno moramo zgraditi 
pravno državo, ki bo zadostila obema idejama. 
Demokracija je vse hvale vredna dobrina, toda 
pravna država je kot vsakdanji kruh, kot voda, ki 
jo pijemo, kot zrak, ki ga dihamo, in najvrednejše v 
demokraciji je, da je samo ona sposobna zagoto-
viti pravno državo.« 
 S tem zaključujem današnjo predstavitev 
mnenj in vas lepo pozdravljam. Hvala.
 / aplavz/

Okrogla miza se je končala 6. septembra 2019 ob 
14.18. 
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