Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 6. 2020
Število objav: 5
Internet: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 2
Inženirski dan: 0
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Naslov

(INTERVJU) Pravosodna ministrica: Pravo ne more nadomestiti morale

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 6. 2020

Avtor

Elizabeta Planinšič

Teme

Gradbena parcela

...zelo dolgo brado in sega v leto 2006. Sedem milijonov evrov se je do zdaj namenilo samo za ugotovitev, katera
lokacija je prava ustrezna. Trenutno imamo gradbeno parcelo." Za katero lokacijo gre? "Bežigrajski dvori. Ta parcela
ostaja. Uspelo nam je na ravni vlade zagotoviti prepoznavo tega projekta kot strateškega, tudi...

Naslov

Mojstri preusmerjanja pozornosti: Kaj se skriva za vojno napovedjo nevladnikom

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 6. 2020

Avtor

Goran Forbici

Teme

Gradbeni zakon

...projektantskih rešitev, temveč za varstvo zdravja, voda, tal, kulturne dediščine, zavarovanih vrst rastlin in živali. Zato
ne zaposlujejo arhitektov, inženirjev, statikov in gradbenikov, temveč v prvi vrsti biologe, umetnostne zgodovinarje,
morda pravnike. Nova ureditev jih tako postavlja pred nemogočo nalogo. A še bolj skrb zbujajoče...

Naslov

V boju za naravo gredo aktivisti danes ob Savo

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 6. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...onemogočila je vključenost nevladnih organizacij, popolnoma zvezala roke javnim inštitucijam (Zavod za varstvo
narave, Zavod za ribištvo ipd.), ter spremenila gradbeno zakonodajo do te mere, da za projekte na njihovi prioritetni listi
enostavno ni več potrebno pravnomočno gradbeno dovoljenje. To, da je minister za okolje in prostor...

Naslov

(INTERVJU) Pravosodna ministrica: Pravo ne more nadomestiti morale

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 6. 2020

Avtor

Elizabeta Planinšič

Teme

Gradbena parcela

...zelo dolgo brado in sega v leto 2006. Sedem milijonov evrov se je do zdaj namenilo samo za ugotovitev, katera
lokacija je prava ustrezna. Trenutno imamo gradbeno parcelo." Za katero lokacijo gre? "Bežigrajski dvori. Ta parcela
ostaja. Uspelo nam je na ravni vlade zagotoviti prepoznavo tega projekta kot strateškega, tudi...

Naslov

Po letih rasti v letu 2019 slabše poslovanje notranjskih podjetij

Medij

Notranjskoprimorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...polovico ustvarjenega neto podjetnikovega dohodka krojile predvsem tri dejavnosti in sicer dejavnost prometa in
skladiščenja z 1,9 milijoni evrov, dejavnost gradbeništva z 1,6 milijoni evrov in predelovalne dejavnosti z 1,75milijoni
evrov neto podjetnikovega dohodka. Pomembnejše je še področje trgovine, vzdrževanja in popravil...
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(INTERVJU) Pravosodna
ministrica: Pravo ne more
nadomestiti morale

ODPRI GALERIJO
ROBERT BALEN

Elizabeta Planinšič
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Z ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič o stanju v sodstvu, zaporih
pa tudi o vladajoči koaliciji. Polarizacija je tisto, kar ministrico najbolj
skrbi.
Epidemije koronavirusa je, vsaj za zdaj, konec, sodišča so v tem času delovala v
omejenem obsegu. Nekatere ukrepe je sodstvo za normalizacijo stanja že sprejelo, na
primer skrajšanje sodnih počitnic. Strah se pojavlja, da bo virus vplival tudi na
povečanje sodnih zaostankov.
"Ko govorimo o sodiščih, moramo ločiti nerešene zadeve in sodne zaostanke. To sta dva med
seboj različna pojma, a se velikokrat število nerešenih zadev enači z zaostanki. Po podatkih
vrhovnega sodišča je število nerešenih zadev v primerjavi z lanskim letom večje za pet
odstotkov. Sodišča so jih v tem času intenzivno reševala in tudi uspešno znižala. Niso pa mogla
tega storiti pri vsebinah, kjer je bilo treba izpeljati narok. Sodišča so pripravljena na takšne
situacije, saj imajo izdelane načrte še iz časa Lukende. Dejstvo pa je, da pričakujejo ponekod
večji pripad prav zaradi epidemije, in sicer večje število tožb na delovnopravnem področju. V
primeru slabše gospodarske situacije pa tudi na gospodarskem področju, torej insolvenčne
zadeve, in posledično izvršbe. Zaradi epidemije se srečujejo z dodatno prostorsko stisko, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

smo jo nekoliko omilili z izvedbo avdio-video konferenc. V času epidemije smo premagali
strah pred tehnologijo in je v vsem tudi nekaj dobrega."
Če govorimo o nerešenih zadevah in zaostankih, je v zadnje času bolj kot prvostopenjska
in višja sodišča v ospredju ustavno sodišče. Zgolj za primer, o tem, ali je dvoletni rok za
hrambo prikritih preiskovalnih ukrepov obvezujoč ali zgolj instrukcijski, se odloča že
poldrugo leto. V tem času pa so spisi zamrznjeni. Je to v redu?
"Z vidika učinkovitega sodnega varstva, še posebno v kazenskih zadevah, seveda ni v redu.
Ustava narekuje, da je v vsaki obtožbi zoper posameznika z njo povezana tudi pravica, da se o
njej odloča brez nekega nepotrebnega odlašanja. Ustavno sodišče presoja ustavnost
zakonodaje. To so najzahtevnejši postopki. Pogosto gre za konﬂikte med pravicami ali za
konﬂikte znotraj temeljnih ustavnih načel. Odločitve so vedno precedens, za kar je potreben

4

Vecer.com
Država: Slovenija

27.06.2020
Sobota, 06:50

Kazalo

https://www.vecer.com/intervju-pravosodna-ministri...

3 / 13

posebej tehten premislek. Radi se primerjamo z drugimi državami, pa poglejmo primer
Nemčije. Ustavna presoja pooblastil policije za odkrivanje terorizma je trajala sedem let. Ni pa
zanemarljivo, v kakšnih pogojih dela ustavno sodišče. Iz letnih poročil izhaja povprečni pripad
2500 zadev, rešijo pa jih 1800. Dostopnost do ustavnega sodišča je glede na primerjalne
ureditve relativno lahka. Številne ustavne pritožbe onemogočajo hitro odločanje o temeljnih
ustavnih vprašanjih."

Vsak sodnik mora ohraniti integriteto sebe in institucije. Samo
tako lahko gradimo zaupanje in verodostojnost
Ustavo sodišče je postalo že instančno sodišče.
"Tako je. Potreben bo razmislek o morebitni drugačni ureditvi. V kratkem načrtujem srečanje s
predsednikom ustavnega sodišča. Verjamem, da bova spregovorila tudi o tem."
Prejšnji teden predsednik države ni uspel s svojim predlogom za novega ustavnega
sodnika. Se vam zdi tak način izbire ustavnih sodnikov primeren?
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"Izbira ustavnih sodnikov pri nas je popolnoma primerljiva z izbiro drugje. Ustavnega sodnika
oziroma vrhovnega, kjer je to najvišje sodišče, izvoli politični organ."
A na ustavnem sodišču, pa tudi na vrhovnem, vsaj tako javnost to dojema, je zmeraj več
konﬂiktov med sodniki, ki so politično obarvani. Četudi se nenehno opozarja na
prepomemben videz nepristranskosti.
"Volitev vrhovnih sodnikov je tudi v pristojnosti državnega zbora. Greco opozarja na
neprimernost ureditve."
Pristojnost državnega zbora, da izvoli le predsednika vrhovnega sodišča, ne pa tudi
preostalih, bi pripomogla k večjemu videzu neodvisnosti.
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"Pravniki imajo lahko različna stališča. To je normalno in neizbežno. Temu se ne moremo
izogniti in tudi prav je tako, če temelji na pravni argumentaciji. Vsak sodnik pa mora ohraniti
integriteto sebe in institucije. Samo tako lahko gradimo zaupanje in verodostojnost."
Se vam zdi, da sodstvo pri nas uživa ugled?
"Rezultati ankete pri uporabnikih kažejo, da ima dober ugled in da mu zaupajo. Težki in
odmevni primeri, v katerih ni hitrega in učinkovitega postopanja, pa ta ugled zelo znižujejo. In
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tu je še veliko prostora za izboljšave."

ROBERT BALEN

Zunanji minister Anže Logar s spremnim pismom k poročilu o stanju v pravosodju, ki
smo ga poslali Evropski komisiji, k ugledu sodstva ni pripomogel. Kot pravosodna
ministrica se javno sodstvu v bran niste postavili.
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"Prejela sem novinarsko vprašanja na novinarsko objavo. Odziv je bil temu primeren. Kaj
pomeni postaviti se v bran? Izjemno cenim napredek in dobre rezultate sodišč, ki so trend že
več let. Pohvale smo deležni tudi znotraj Evropske komisije. Ne morem pa biti njihov absolutni
zagovornik, kot ne morem biti absolutni tožnik nekoga drugega. Vsak mora nositi svoj del
odgovornosti. Pomembno je moje sporočilo, da verjamem, da bo Evropska komisija oceno
naredila na podlagi dogovorjene metodologije in objektivnih meril."
Parlamentarna preiskovalna komisija v zadevi Kangler nadaljuje delo. Vabljena sta bila
tudi nekdanja mariborska tožilca.
"Državni zbor je samostojna veja oblasti, tudi za njih pa velja, da morajo spoštovati odločbe
ustavnega sodišča."
Prejšnji teden so bile na hitro sprejete spremembe kazenskega zakonika, ki zdaj določajo
višje kazni za vodnike ilegalnih migrantov. Kazenski zakonik se spreminja pogosto. Vaša
predhodnica je skušala spremeniti del, ki se nanaša na kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost. Je čas za temeljito prenovo?
"Če najprej pogledamo 308. člen, ki je bil spremenjen - spremembe ni predlagala vlada. Iz
svoje dolgoletne prakse poznam delovanje vodnikov ilegalnih prebežnikov. To niso osebe, ki
jim je mar za posameznike, ki prestopajo mejo, ampak izključno za zaslužek. Velikokrat
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izkoristijo tujo stisko, saj gre pogosto za ljudi, ki dajo celotno svoje premoženje v upanju, da
bodo prišli v za njih boljši svet. Načelno ne nasprotujem dvigu kazni, saj je število obsojenih in
število oseb v zaporu glede na lansko leto višje prav iz tega naslova. To je problematika, na
katero družba želi in terja odziv. Vprašanje pa je, ali je samo dvig zaporne kazni rešitev."

Storilec je sicer odgovoren za svoje dejanje, a je pristal v zaporu
tudi zato, ker druge institucije pred tem niso ustrezno delovale
Kaj pa poglavje o spolni nedotakljivosti?
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"Primer, kot je odločitev sodišča v Kopru, o izjemno zavržnem dejanju, hitro mobilizira družbo
in jo tudi polarizira. Sama sem v prvi vrsti naklonjena odpravljanju vzrokov takih dejanj.
Seveda je potrebno tudi ustrezno kaznovanje, vendar ob zavedanju, da pravo ne more
nadomestiti morale. Primerjalnopravni trend nakazuje spremembe iz modela prisile v model
soglasja ali privolitve. Predhodnica si je naročila empirično študijo, ki pa strokovno ni potrdila
modela soglasja. Odprto ostaja vprašanje, kako naj bo to soglasje dano, njegovo dokazovanja v
primeru obstoja le dveh nasprotujočih si izjav. Rekonstruiranju dogodka in reviktimizaciji žrtve
se ne bi bilo mogoče izogniti. Ostaja pa tudi sivo polje zaščite obdolžene osebe. Razmišljamo v
dve smeri. Kako pravno in pravično normirati taka dejanja, in sicer, da je temeljna pravna
ureditev, v kateri bi bilo vsako spolno občevanje brez privolitve predeljeno kot posilstvo, iz
njega pa izpeljane kvaliﬁcirane oblike. V pogovoru z nevladnimi organizacijami smo se
zavezali k preveritvi primerjalne prakse dokazovanja, ne le normativne ureditve. Druga smer je
odpravljanje vzrokov, kjer nameravam z ministrstvom za šolstvo preveriti, s katerimi
institucionalnimi mehanizmi lahko spremenimo odnos do spolne nedotakljivosti v družbi in
njeno pojmovanje. Verjamem, da bo razprava na to temo raznolika tudi zaradi zadržanosti
stroke do sprememb. Dopuščam možnost, da bo na koncu sprejeta politična odločitev, moja
odgovornost pa je, da pripravimo strokovno pravilen predlog, ki bo dosegel namen, in priprava
preventivnih mehanizmov. Eden od vzvodov, ki jih bomo sprejeli, je tudi hiša za otroke s
ciljem zaščite najranljivejše skupine. Menim, da so tudi ta dejanja posledica zakoreninjenega
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razmišljanja v družbi, da je dovoljeno vse, kar ni izrecno prepovedano."
Torej bo kazenski zakonik doživljal posamezne spremembe, ne pa celovite prenove?
"Do kakršnegakoli spreminjanja kazenskega zakonika moramo imeti zelo zadržan odnos in se
odzivati tam, kjer je to nujno potrebno. Kazen ne rešuje tistega, česar v družbi ne rešimo že
prej."
Ideje o ukinitvi sodne preiskave imajo pri nas že dolgo zgodovino. Vas ta reforma mika?
"Sodno preiskavo gledam samo v kontekstu ene od procesnih aktivnosti znotraj celega
kazenskega postopka in z vidika pravice do učinkovitega sojenja. Kazenski proces je lahko
največja grožnja temeljnim človekovim pravicam tako za obdolženca kot za žrtev.
Dolgotrajnost postopka je za obe strani, pa tudi za javni interes, izjemno neugodna.
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Nedopustno je, kot v primeru TEŠ 6, ko smo štiri leta čakali na uvedbo preiskave. Zato
razmišljam o tem, ali je preiskovanje kaznivega dejanja možno prenesti v fazo obtoževanja kot
v večini držav EU, ob predpostavki, da so zagotovljene vse procesne garancije.
Ideja o ukinitvi sodne preiskave je že dolga, a dlje od tod ne pridemo tudi zaradi že
simptomatičnega strahu družbe pred spremembami. Če se ta strah naveže na politiko, ki ga
izkoristi v svoje interese, so spremembe še težje izvedljive. Sprememb samo zaradi spremembe
ne podpiram. Uporabili bomo mehanizme, ki bodo zagotavljali učinkovitost sojenja. Ne bomo
se torej lotevali spremembe sodne preiskave. Zametek k tej spremembi bo ustanovitev
evropskega državnega tožilca. V večini evropskih držav, mi smo ena redkih, ki takšne ureditve
še nimajo, je lastnik procesa, dominus litits, državni tožilec. To bo dober pokazatelj, kaj je
lahko prava pot."
Reorganizacijo sodne mreže pa nadaljujete. Kako daleč smo s tem?
"Zakonodajni predlog je že precej dodelan in usklajen s sodstvom. Oblikovali bomo okrožje
kot temeljno enoto in enovitega prvostopenjskega sodnika, kar bo pomenilo bistveno lažje
letno razporejanje sodnikov. Ne bomo pa ukinili malih sodišč, čeprav je od 44 okrajnih sodišč
kar 15 takšnih, ki imajo tri sodnike ali manj. A želje prebivalstva, lokalne skupnosti in politike
so, da tega ne spreminjamo. Sicer bi dosegli večjo učinkovitost in ekonomičnost poslovanja, če
bi bili pogumni in to storili. Je pa na prvem mestu želja prebivalstva in to je treba spoštovati.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Časovnica, ki ji sledimo, je predložitev predloga zakona v vladno proceduro do konca leta."
Pred dnevi ste bili v ženskem zaporu na Igu. Ostajajo sklepi, da se Ig prenovi, v
Dobrunjah pa zgradi novi moški zapor?
"Nekateri naši zapori so nedostojni človeka, zaradi česar je bila Sloveniji tudi izrečena denarna
kazen. Nadaljujemo oba projekta. Uvrščena sta med strateške projekte vlade, kar bo omogočilo
hitrejše ukrepanje. Ne kot opravičilo storilcev, ampak kot dejstvo, naj dodam, da je storilec
sicer odgovoren za svoje dejanje, a je pristal v zaporu tudi zato, ker druge institucije pred tem
niso ustrezno delovale. Strokovno osebje zaporov skuša to popraviti z individualnim tretmajem
s ciljem priprave na vrnitev v življenje. Ključno je, da vsaka oseba spozna vzroke, ki so jo
vodile k storitvi, in jo od tega odvrnemo ter vrnemo v normalno življenje."
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Poudarjate pa alternativne oblike prestajanja kazni.
"Osebno sem naklonjena alternativnim oblikam prestajanja kazni in zdaj, ko to pobliže
spoznavam, vidim, da je to prava pot. Prestajanje kazni v skupnosti ima več pozitivnih vidikov.
Oseba se bistveno lažje resocializira, ni stigmatizirana, ker pogosto ljudje niti ne vedo, da
prestaja kazen. Drugi vidik je družbeno koristno delo, ki ga opravljajo in je tudi stroškovno
učinkovito, če primerjamo s ceno enega dne prestajanja zaporne kazni. Uprava za probacijo je
od ustanovitve dalje zgodba o uspehu, tudi na ravni Evropske unije. Prejeli smo priznanje
evropskega združenja za najboljše dosežke, in sicer drugo mesto med državami. Naša vizija je
priprava novih pravnih podlag, ki bi nam omogočale več alternativnih kazni, in sočasno
pogovori s sodniki, lokalno skupnostjo in izvajalci storitev s ciljem spremeniti razmišljanje na
tem področju v korist alternativnih kazni."
Omenili ste strateške investicije. Na tem seznamu je tudi ljubljanska sodna stavba. Ta
ideja ima že tudi zgodovinsko patino.
"Ta zgodba ima zelo dolgo brado in sega v leto 2006. Sedem milijonov evrov se je do zdaj
namenilo samo za ugotovitev, katera lokacija je prava ustrezna. Trenutno imamo gradbeno
parcelo."
Za katero lokacijo gre?
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"Bežigrajski dvori. Ta parcela ostaja. Uspelo nam je na ravni vlade zagotoviti prepoznavo tega
projekta kot strateškega, tudi računsko sodišče je začelo revizijo upravičenosti te investicije,
predvsem z vidika stroškov najema (gre za okoli štiri milijone evrov letno) in investicijskega
vzdrževanja sodnih prostorov v Ljubljani. Na ministrstvu pripravljamo akcijski načrt
stroškovno in časovno opredeljenih konkretnih dejanj, ki jih bomo izvedli v tem in naslednjih
letih. Verjamem pa, da bo proces dolgotrajen."
V javnosti je v minulih dneh odmeval primer odvzema otroka. Odločili ste se za
ustanovitev medresorske skupine, ki bo presojala, kako je z odvzemi otrok.
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"Otrok ima pravico do stikov z obema staršema. Za spore o stikih ali odvzemu otrok sta
absolutno odgovorna starša. Sprememba družinskega zakonika je imela dober namen, žal pa je
sporov in odvzemov veliko več. V ponedeljek sva se z ministrom za delo srečala na mojo
pobudo. Ključna tema so bili prav stiki staršev z otroki in odvzemi otrok, ki so v času
epidemije dosegli kritično raven. Pokazalo se je, da starši niso sposobni komunikacije, da
vidijo sebe, ne vidijo pa otroka. Zato je nujno preveriti, kako deluje ključni ukrep, ki ga določa
družinski zakonik, to je zagotavljanje svetovanja družini. Starše je treba pripravljati veliko prej,
preden pride do spora. Nepredstavljivo je, kaj doživlja otrok in kakšne pogoje ima, da se lahko
razvije v normalnega, družbeno sprejemljivega človeka s takšnim otroštvom.
Odvzem otroka je mogoč iz dveh razlogov, zaradi vzgoje in varstva in stikov s starši. Ko je
otrok ogrožen, je ta ukrep nujen. V primeru odvzema zaradi stikov - takšen je bil tudi zadnji
medijsko odmevni primer - sodna stroka predlaga ureditev, po kateri bi bilo možno začasno
zadržanje izvršbe, tudi po uradni dolžnosti, ne samo na predlog katere od strank. Z ministrom
za delo sva se dogovorila o preveritvi še drugih ukrepov. Naša pobuda gre v smeri uzakonitve
sostarševstva na prvem mestu, šele nato dodelitev varstva in vzgoje enemu od staršev. V času
epidemije so se težave pojavite tudi v čezmejnih stikih staršev in otrok. Vse teme lahko
učinkovito obravnavamo v vladnem svetu za družino in otroke, v kratkem bova to
problematiko naslovila tudi z varuhom človekovih pravic.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Eno od vprašanj znotraj sporov staršev zaradi otrok in tudi sicer je etično uporabljanje
procesnih garancij obrambe. Osvetlitev tega problema je nujna za učinkovito varstvo
človekovih pravic."

Vsako vlado determinira, pa če si priznamo ali ne, največja
tradicionalna stranka
V ponedeljek je sodišče EU obravnavalo tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi
kršenja nedotakljivosti arhivov ECB med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije.
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"To je zelo pomembna odločitev o vprašanju, kaj se šteje za arhive EU. Odločitev bo
precedens, pa ne le za Slovenijo. Slovensko sodišče je ugotovilo pravilnost ravnanja naših
preiskovalnih organov in izjemnega pomena bo, če bo to potrjeno tudi na evropskem sodišču.
Ministrstvo za pravosodje, predvsem pa državno odvetništvo, se je skrbno pripravljalo in
verjamem, da je tudi zelo kvalitetno zastopalo naše stališče."
Velika zagovornica digitalizacije sodišč ste.
"Drži, to je v ospredju. Ne le zaradi koronavirusa, tudi sicer se zavedam prispevka k
učinkovitosti, transparentnosti in dostopnosti sodstva oziroma celotnega pravosodja. Toliko
bolj, ker imamo v okviru projekta Učinkovito pravosodje iz kohezije zagotovljenih 33
milijonov in črpanje ni bilo najboljše. Vsi udeleženci, ki smo vključeni, ministrstvo za
pravosodje, uprava za probacijo, ustavno in vrhovno sodišče, moramo intenzivirati aktivnosti.
Takih priložnosti ne smemo zamuditi. Poleg akcijskega načrta izvajamo anketo med samimi
sodišči s ciljem pridobitve jasnih potreb. Naj omenim le nekaj storitev, ki bodo neposredno
koristne za ljudi: elektronska pridobitev potrdila iz kazenske evidence, e-overitve (apostille)
potrdil za uporabo v tujini, e-dražbe s ciljem uvedbe do konca leta. Zagotovljeni bosta
transparentnost in odprava nepravilnosti, zaznane s strani dražiteljev. Nadalje e-vlaganja vlog
na sodišče tudi v kazenskih zadevah, kakor tudi e-vročanje v teh zadevah. S 1. julijem začne
delovati e-register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnih. Velik del drugih
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operacij bo prispeval k večji učinkovitosti in transparentnosti postopkov."
Kako je biti pravosodna ministrica v vladi, katere največja stranka je pravosodje
največkrat označila za krivosodje.
"Glede pravosodja imam v vladi svojo držo. Največja politična stranka ima svoj pogled, včasih
se sprašujem, zakaj. Dojela sem, da njihovega pogleda ne bom spremenila, lahko pa delujem s
pravosodjem konstruktivno, sem tudi kritična, kjer je kritika upravičena, predvsem pa odločna
pri zahtevi za še boljše delovanje."
Bili ste generalna sekretarka Cerarjeve vlade. Zdaj ste ministrica v Janševi tretji. Kakšna
je razlika med njima? Katera je boljša?
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"Ne morem odgovoriti, katera je boljša, ker življenje ni črno-belo. Vsako vlado determinira, pa
če si priznamo ali ne, največja tradicionalna stranka. Nove stranke nimajo dovolj političnih
izkušenj, dovolj politične moči, da bi lahko politični prostor zavzele na enak način. Še posebej
težko to storijo sredinske stranke. Vsaka vlada ima v mislih ljudi in naredi veliko dobrega, žal
pa vsi sprememb ne občutijo enako."
Vam je ob petkih, osem tednov zapored so že protesti v Ljubljani in drugje, vsaj
neprijetno, ker tisoče ljudi opozarja, da naj bi ta vlada delovala avtoritarno, da tepta
kulturo, okoljevarstvenike, nevladne organizacije, napada svobodne medije? Pomemben
del kritik gre tudi na vladavino prava. Kaj sporočate?
"Nikomur ne bi smelo biti prijetno ob pogledu na dogajanje. Protesti so v demokratični družbi
legitimni. Tisto, kar pa ocenjujem kot neprimerno, je pozivanje k ubijanju ali k smrti. Ne glede
na to, če je v ozadju legitimen cilj. Ubiješ lahko samo nekaj, kar je živo. Tudi za ideologijo, za
politično stranko so ljudje. Preseneča me, da se nekdo zavzema za demokracijo, sočasno pa
poziva k ubijanju. Z legitimnimi cilji želijo legitimizirati sredstva za njihovo dosego, ki pa niso
primerna."
Je v operaciji Maske pravna država, torej pravila, po vašem res delovala, sodeč po tem,
kar vemo doslej?
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"Samo neposredno udeleženi poznajo resnična dejstva. Neprimerno je, da ne dopustimo
domneve nedolžnosti nekomu, dokler mu krivda ni dokazana v uradnih postopkih. In tukaj
naša družba zataji. Nepristojne institucije velikokrat obsodijo človeka in ga tudi uničijo, lahko
se pa kasneje izkaže, da ni tako. Nihče pa za to ne odgovarja."
SMC je v krizi, za vstop v Janševo vlado plačuje med volilnim telesom visoko ceno.
Zdravko Počivalšek je odločen, da je bila odločitev prava, napoveduje prenovo stranke,
menjavo imena. Je stranko še mogoče ohraniti pri življenju?
"Tako ministri kot poslanci delujemo na način, da sledimo lastnim usmeritvam in izpolnjujemo
koalicijsko pogodbo. V njej vidimo veliko dobrih ukrepov, ki lahko pripomorejo k boljšemu
življenju - res so nekateri tudi neprijetni -, in menim, da bi z uresničitvijo tega z volivci lahko
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prepoznali težo, ki jo ima SMC. Ne samo v tej vladi, ampak tudi v prejšnjih, kajti v vsaki vladi
vsaka stranka s svojimi dejanji nekaj prispeva."

Glede pravosodja imam v vladi svojo držo. Največja politična
stranka ima svoj pogled, včasih se sprašujem, zakaj
Koliko drugačna, koliko manj liberalna je danes SMC v primerjavi s časom, ko jo je
vodil dr. Cerar, ki vas je pripeljal v stranko?
"Stranka je enako liberalna. In ni odgovorna za dejanja drugih."
Je SMC izdal svoje volivce ali ne?
"Na glas govorimo, da ne želimo delitve družbe, v resnici je lahko slediti levi ali desni
usmerjenosti. Bistveno težje je biti liberalec in se zavedati, da meja tvoje pravice seže samo do
meje pravice drugega. Pogosto moraš iti preko sebe zato, da prepustiš drugemu njegovo
svobodo. Tudi sicer sredinske stranke niso uspešne. Na volitvah zmagaš z volivci."
Devetindvajset let je pred dnevi praznovala Slovenija. Pri čem vas zanjo najbolj skrbi, v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

čem ste optimistični?
"Skrbi me razdvojenost. Polarizacija. A ko govorimo o dveh polih, sta oba enakovredno kriva
za njen obstoj. Optimizem me navdaja zaradi zavedanja, da je velik del ljudi, ki temu ne
podleže. Ki živi svoje življenje, ki dnevno ustvarja, in v bistvu ustvarja tudi za tiste, ki skušajo
dokazati, da v naši državi ni v redu. Naša družba ima prihodnost prav zaradi tistih ljudi, ki ne
delijo ljudstva."

Mag. Lilijana Kozlovič, rojena 30. oktobra 1962, je leta 1997 diplomirala na Pravni fakulteti v
Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica, leta 2012 pa je na tej fakulteti
pridobila naziv magistra pravnih znanosti.
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Poklicno pot je leta 1981 začela na ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na PU Koper, svojo
akademsko pot pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1997 je na UE Koper vodila
referat za osebna stanja, migracije in javni red ter nato vodila še oddelek za upravne notranje zadeve.
V letih 1999 in 2000 je opravila volontersko pripravništvo na vrhovnem sodišču. Leta 2004 se je
zaposlila na ministrstvu za javno upravo, kjer je delovala na področju upravnega poslovanja in euprave.
Leta 2005 je postala načelnica UE Koper. To funkcijo je opravljala do izvolitve za poslanko v letu
2014. V letih 2016-18 je bila generalna sekretarka vlade, nato je delovala kot svetovalka zagovornika
načela enakosti. Junija 2019 je bila imenovana za vršilko dolžnosti generalnega direktorja agencije za
okolje, od decembra 2019 do imenovanja za ministrico za pravosodje pa je to agencijo vodila kot
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generalna direktorica.

15

27.06.2020

Vecer.com

Sobota, 06:26

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/mojstri-preusmerjanja-pozorn...

1/8

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mojstri preusmerjanja
pozornosti: Kaj se skriva za
vojno napovedjo nevladnikom

Minister Andrej Vizjak se hoče znebiti nevladnikov, ker se boji sodišča. ROBERT BALEN

Goran Forbici, direktor CNVOS
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Za katere spremembe gre in zakaj je bistveno, da je z namerami Andreja
Vizjaka seznanjen sleherni državljan, ki mu je količkaj mar za to, kje in
kako živi.
Kako skriti predsednikov spolni škandal? Nič lažjega. Napovejmo vojno Albaniji." Tako
nekako se v ﬁlmu Pasji dnevi glasi nasvet profesionalnega spin doktorja ameriškemu
predsedniku, ki mu zaradi zapeljevanja mladoletnice grozi, da bo izgubil volitve. Nauk je
preprost: z dobro zasnovano preusmeritvijo pozornosti se da v politiki skriti ali spraviti čez
čisto vse. Taktika ima dolgo zgodovino in tudi pri nas jo je marsikateri politik že do potankosti
izmojstril. Tudi aktualni okoljski minister Andrej Vizjak.
Vprašajte sto ljudi, za kaj je šlo maja pri spremembah gradbene zakonodaje in protestih pod
geslom Narave ne damo, pa vam jih bo devetindevetdeset odgovorilo, da za izključevanje
naravo- in okoljevarstvenikov. Minister je v zadnjih dveh mesecih taktično resnično briljiral.
Ne samo, da se v nasprotju s splošnim pričakovanjem očitka o izključevanju ni branil: vsakič
znova mu je, ne glede na to, koga je imel na drugi strani, z veseljem pritrdil. Hkrati je postregel
s podatki o ﬁnanciranju okoljevarstvenih nevladnih organizacij iz državnega proračuna in tako
razpravo vedno speljal v smer parazitov, prisesanih na državni proračun. Ves mesec so bile
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nevladne organizacije tako v ospredju debate o spremembah gradbene zakonodaje, medtem ko
so druge bolj radikalne in mnogo bolj nevarne spremembe gradbene zakonodaje ostale prezrte.
Zgodba še ni dobila epiloga, saj okoljevarstvene organizacije spremembe izpodbijajo pred
ustavnim sodiščem. Poglejmo si, za katere spremembe gre in zakaj je bistveno, da je z
Vizjakovimi namerami seznanjen sleherni državljan, ki mu je količkaj mar za to, kje in kako
živi.

Dopuščanje gradnje brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja
Doslej se je gradnja večjih objektov lahko začela šele, ko so investitorji zanje imeli
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Odslej investitorjem na pravnomočnost dovoljenja ne bo
več treba čakati. Graditi bodo lahko začeli takoj, ko jim bo okoljsko ministrstvo izdalo
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dovoljenje, ne glede na to, ali se bo morda nanj kdo pritožil na sodišče. Lahko se bo torej
zgodilo, da bo gradnja že stekla, nakar bo sodišče odločilo, da je nezakonita, in dovoljenje
razveljavilo.

Medtem ko smo se pogovarjali o nevladnih organizacijah, je
ministru uspelo demontirati vse glavne varovalke pred škodljivimi
gradbenimi investicijami
Minister za okolje na kritike te najpomembnejše, a hkrati popolnoma spregledane spremembe
odgovarja, da se z njo samo vračamo pred leto 2018, češ da investitorjem tudi takrat ni bilo
treba čakati na pravnomočnost gradbenega dovoljenja. Slovenija, pravi, je kljub temu še danes
ena najbolj zelenih držav z visoko kakovostjo bivanja. Vendar pri tem vztrajno pozablja
omeniti dejstvo, da je pred letom 2018 okoljsko ministrstvo gradbeno dovoljenje lahko izdalo
šele in samo pod pogojem, da je investitor pred tem že imel pravnomočno (!) okoljevarstveno
soglasje. Postopek je bil namreč dvostopenjski: najprej je moral investitor od Agencije za
okolje pridobiti okoljevarstveno soglasje, in ko je to postalo pravnomočno, mu je ministrstvo
lahko izdalo še gradbeno dovoljenje. Od leta 2018 sta ta dva postopka združena. Investitorju ni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

treba več posebej zaprositi za okoljevarstveno soglasje, ampak se presoja, ali je projekt
okoljevarstveno sprejemljiv, opravi kar znotraj postopka izdaje gradbenega dovoljenja.
Pri tem moramo poudariti, da okoljevarstvena presoja še zdaleč ne zaobjema zgolj vplivov
gradnje na naravo – to je le eden od predmetov presoje. Glavna pozornost je namenjena
vplivom in tveganjem za bivanje in zdravje ljudi. Kakšen bo vpliv objekta oziroma dejavnosti
v njem na podtalnico in (obdelovalno) zemljo? Ali grozi kakšno sevanje? Bo dejavnost
povzročala prekomeren hrup? Kako je z nevarnostjo izpustov strupenih plinov? Bo morda
smrdelo? Nekateri gradbeni projekti so seveda toliko odmaknjeni od naselij, da nimajo
neposrednega vpliva na ljudi. A je glede na razpršenost slovenske poseljenosti takšnih gradenj
zelo malo, večina pa jih ima vpliv na naše življenje in bivanje.
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Nove spremembe torej nikakor ne pomenijo samo vrnitve pred leto 2018, kot trdi minister. Na
glavo ne postavljajo samo pravil iz 2018, ampak tudi tista, ki so veljala (že daleč) pred 2018.
Ne pred ne po 2018 gradbeno dovoljenje za objekte s pomembnejšim vplivom na okolico ni
smelo biti izdano, dokler ni bilo pravnomočno, se pravi nesporno in dokončno, po potrebi tudi
s strani sodišč, ugotovljeno, da gradnja z okoljevarstvenega vidika ni (preveč) škodljiva. Te
osnovne varovalke pred tveganji za zdravje ljudi od maja 2020 več nimamo.
Gradnja brez pravnomočne okoljevarstvene presoje je tudi v izrecnem nasprotju z evropsko
zakonodajo. Najbolj jasno je to povedalo ravno ministrstvo za okolje, ko je leta 2017 pripravilo
nov gradbeni zakon: "Slovenija (je bila) s strani Evropske komisije v zvezi s tem že večkrat
opozorjena na neskladnost z direktivami s področja presoje vplivov na okolje in ohranjanja
narave in so bili zato sproženi tudi ustrezni predsodni postopki, zato so že sektorski predpisi to
upoštevali in vsebujejo izrecno zahtevo po pravnomočnosti soglasij kot pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Z integracijo teh soglasij v postopek izdaje gradbenega dovoljenja je
treba zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo zahtevati pravnomočnost gradbenega dovoljenja
kot pogoja za začetek gradnje."
Ključen razlog za vseevropsko prepoved gradnje brez pravnomočne okoljevarstvene presoje je
v preprostem dejstvu, da se nezakonito gradbeno dovoljenje za objekte z velikim vplivom na
okolje da odpraviti, škode, ki bi nastala zaradi njega, pa praviloma ne. Sodni pritožbeni
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postopki namreč trajajo – v Sloveniji nekje od pol leta do leta in pol. Do takrat lahko gradnja
precej napreduje. Ko enkrat izkoplješ gradbeno jamo in jo zaliješ z več sto tonami betona,
izkoplješ toliko in toliko kubikov zemlje in tako uničiš toliko in toliko habitatov, škode nobena
sanacija ne more popraviti. Prepoved je torej veljala zaradi prevelikega tveganja. Navsezadnje
ne agencija ne ministrstvo za okolje nista nezmotljiva. V zadnjih petih letih je bilo pri
postopkih s področja okolja in narave namreč napačnih in zato razveljavljenih 122 njunih
odločitev. Odstotek napak resda ni velik, vendar pa je, ko gre za velike gradbene projekte s
potencialno velikimi negativnimi vplivi na zdravje in življenje ljudi ter okolje, vsaka napaka
lahko usodna. Varovalke bi zato morali kvečjemu krepiti, ne pa jih ukinjati.

Iz varuhov zdravja in okolja v uslužbence investitorjev
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Temeljni varuhi zdravja ljudi in narave v Sloveniji so pristojni javni zavodi, kot na primer
zavod za varstvo narave, zavod za gozdove in zavod za ribištvo. Zadolženi so za mnenja, ali je
določena gradnja skladna s predpisi. Če ni oziroma je projekt preveč škodljiv, je doslej veljalo,
da izdajo negativno mnenje. Po novem pa morajo mnenja dopolniti še s predlogi rešitev
oziroma, kot pravi novi zakon, s smernicami in pogoji za izvedbo gradnje. To v praksi pomeni,
da v primerih, ko projekt ni v skladu s pravili in zakonodajo, ne smejo več izdati negativnega
mnenja, temveč morajo zanj poiskati rešitev. Z novostjo ni na prvi pogled nič narobe, celo zelo
razumno zveni. Saj upravo menda plačujemo za to, da pomaga državljanom in gospodarstvu?
A naj nas to ne zavede: sprememba je problematična z več vidikov. Najprej zato, ker vsak
projekt enostavno ni popravljiv. Nekaterim bi pomagala edino selitev na drugo lokacijo.
Nekaterim niti to ne, ker so tako škodljivi, da niso sprejemljivi nikjer. Za nobene od teh
pristojni zavod ne more pripraviti pogojev, pod katerimi bi bila gradnja možna, ker ni (vsaj) na
tisti lokaciji dopustna pod nobenim pogojem.
Druga težava je, da bi za pripravo rešitev zavodi potrebovali znanja in kadre, ki jih nimajo.
Niso namreč bili ustanovljeni za izdelavo projektantskih rešitev, temveč za varstvo zdravja,
voda, tal, kulturne dediščine, zavarovanih vrst rastlin in živali. Zato ne zaposlujejo arhitektov,
inženirjev, statikov in gradbenikov, temveč v prvi vrsti biologe, umetnostne zgodovinarje,
morda pravnike. Nova ureditev jih tako postavlja pred nemogočo nalogo. A še bolj skrb

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zbujajoče je, da zanjo vlada ni predvidela nobene rešitve. Napovedana ni nobena kadrovska
krepitev pristojnih zavodov niti jim nihče ni obljubil dodatnih sredstev, kaj šele, da bi vlada kaj
od tega že realizirala, čeprav nova ureditev velja že od začetka maja.
Malo verjetno je torej, da je vlada z novimi nalogami iskreno iskala rešitve. Precej bolj
verjetno je, da hoče z njimi pristojne zavode samo zvito in naskrivaj prisiliti k avtocenzuri. V
to, da bodo v prihodnje namesto, da bi se mučili s projektantskimi rešitvami, za katere niso
usposobljeni in za katere nimajo ne prostega kadra ne časa, projektne pomanjkljivosti in
tveganja raje kar spregledali in vseeno izdali pozitivno mnenje.

20

Vecer.com
Država: Slovenija

27.06.2020
Sobota, 06:26

Kazalo

https://www.vecer.com/mojstri-preusmerjanja-pozorn...

6/8

Če se postopki že zaradi česa vlečejo, se zaradi dolgotrajnega
odločanja na agenciji za okolje in okoljskem ministrstvu, ne zaradi
nevladnikov

Skrajšanje pritožbenih rokov za polovico
Če se doslej investitor, neposredno prizadeti občan, civilna iniciativa ali nevladna organizacija
niso strinjali z odločitvijo ministrstva glede gradbenega dovoljenja, naj si bo pozitivno ali
negativno, so imeli trideset dni časa za vložitev tožbe. Odslej jih imajo samo še petnajst ali
polovico manj. Minister trdi, da s tem samo upravičeno skrajšuje postopke, ker da trajajo
predolgo. Pa jih res?
O gradbenem dovoljenju za HE Mokrice, na primer, sta agencija in ministrstvo za okolje sprva
odločala tri leta in pol. Nato še sodišče štiri mesece, agencija za okolje pa v ponovljen
postopku sedaj zopet odloča že celo leto. Postopek traja skupaj torej že pet let. Dolgo trajajo
tudi odločanja v drugih primerih. Petnajst dni je pri takšnih časovnicah nepomembnih. Minister
ni naiven in to zelo dobro ve. Zakaj torej vztraja? Možen je en sam odgovor – ker se boji tožb.
Če skrajšaš čas za pripravo tožbe, bo ta slabše pripravljena. Dokumentacija, ki jo je za to tožbo
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treba preučiti, ima pogosto čez tisoč strani. Zato se s skrajšanjem pritožbenih rokov za polovico
možnosti, da tožbo izgubiš, eksponentno povečajo. Ker nimaš vsega niti časa dobro prebrati,
kaj šele dobro argumentirano napasti. V prihodnjih dveh letih lahko zato pričakujemo padec
števila razveljavljenih gradbenih dovoljenj. Ne zato, ker bi bilo manj napak, temveč zaradi
slabše pripravljenih tožb.
Vse kaže, da minister celoten postopek okoljevarstvene presoje in izdaje gradbenega
dovoljenja razume le kot avtomatizem za izdajo pozitivnih gradbenih dovoljenj, kjer zavrnitev
očitno sploh ne pride v poštev. In žal pri tem ni edini. Na podlagi njihovega molka lahko
sklepamo, da enako razmišljajo tudi pri gospodarski zbornici, saj bi sicer morali skočiti v zrak,
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ko se investitorjem, ki bi dobili zavrnjena gradbena dovoljenja, nerazumno skrajšuje čas za
pritožbo. Razen če se seveda tudi njim zdi nemogoče, da bi lahko ministrstvo v prihodnje
kakšno gradbeno dovoljenje zavrnilo.

Izločevanje nevladnih organizacij
O izločevanju nevladnih organizacij iz postopkov gradbenih dovoljenj s postavljanjem
previsokih pogojev, ki jih moraš izpolnjevati celo za dve leti nazaj, je bilo v zadnjih dveh
mescih že veliko napisanega. Zato tokrat pod drobnogled vzemimo tisto, kar je bilo doslej
neupravičeno zapostavljeno.
Najprej, da pravico do sodelovanja podeljuje okoljsko ministrstvo, in to pod pogoji, ki jih je
samo predpisalo. Ministrstvo lahko nevladni organizaciji status delovanja v javnem interesu, na
katerega je vezana pravica, tudi kadarkoli odvzame, če nastane zloraba. To pravzaprav ni le
možnost, temveč je dolžnost ministrstva. Na tem mestu je treba poudariti, da ministrstvo ni
doslej zaradi zlorabe odvzelo statusa nobeni od sodelujočih organizacij, niti ni zoper njih
sprožilo nobenih postopkov. Ko minister torej govori o zlorabah pri HE Mokrice ali tretji
razvojni osi, njegovih besed ne moremo in ne smemo jemati resno, saj gre več kot očitno zgolj
za poskus diskreditacije.
Enako neprepričljivo za poznavalca zveni ministrova obtožba, da nevladniki samo zavlačujejo
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postopke. Vrnimo se k prej omenjeni HE Mokrice: upravni organi so doslej skupaj odločali 58
mesecev, sodišče štiri mesece, nevladniki so k skupni dolžini prispevali vsega mesec in pol. Pol
meseca so porabili za pritožbo na okoljsko ministrstvo in mesec za (uspešno) tožbo na sodišču.
Če se postopki že zaradi česa vlečejo, se zaradi dolgotrajnega odločanja na agenciji za okolje in
okoljskem ministrstvu, ne zaradi nevladnikov.
Po drugi strani smo lahko brali, da je povsem dovolj, če bo od trenutnih sedeminsedemdesetih
organizacij pravico obdržalo petnajst organizacij. Pri tem se pozablja na njihovo
specializiranost. Med odpadlimi sta na primer obe strokovni združenji, specializirani za ribe.
Ribjih populacij v prihodnje pri posegih v reke in jezera ne bo mogel braniti več nihče.
Specialisti za kačje pastirje in Planinska zveza, ki bodo status obdržali, jih namreč ne morejo,
ker o ribah ne vedo nič. Nekateri so zato cinično svetovali, naj se organizacije združijo. A
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zahtevati od specialistov za ribe, da se združijo s specialisti za kačje pastirje, ker pač oboji
preučujejo živali, je podobno nesmiselno kot od umetnostnih drsalcev pričakovati, da se
združijo s hokejisti, ker se pač oboje dogaja na ledu.
Problem naj bi bil tudi, trdi minister, da gre nevladnikom samo za denar. In to ilustrira z
njihovimi prihodki iz državnega proračuna. Trditev je zanimiva: zavzemanje za zdravje, okolje
in naravo je po Vizjakovo očitno lahko pristno le, če je voluntersko. Samo kaj potem poreče na
to, da je njegova Slovenska demokratska stranka doslej iz proračuna prejela čez 23 milijonov
evrov, njihovo podjetje Nova obzorja pa še dodaten milijon in pol? Gre torej tudi njim samo za
denar, ne pa za kakovost življenja v naši državi? Očitati nekomu, da je za svoje delo plačan, je
seveda že samo po sebi absurd. Razen če seveda problem ni plačilo kot takšno, temveč dejstvo,
da se lahko naši okoljevarstveniki profesionalno posvečajo kritičnemu nadzoru okoljskega
ministrstva. Če bi to namreč počeli samo voluntersko, bi bilo njihovo delo manj temeljito in
kakovostno.
Za konec se še enkrat vprašajmo, česa se minister pravzaprav boji. Začetka gradenj namreč
nevladniki s svojimi pritožbami ne morejo več ustaviti, ker investitorjem ni treba čakati na
pravnomočnost gradbenih dovoljenj. Zakaj torej še vedno paradoksno vztraja pri zdesetkanju
potencialnih (pri)tožnikov, če za to ni več praktičnih razlogov? Spet se zdi možen samo en
odgovor: ker že od začetka slepomiši. Nevladnikov se noče znebiti, ker bi se hotel znebiti
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zamud. Te je odpravil s tem, ko je dovolil gradnjo brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Znebiti se jih hoče, ker se boji sodišč. In zakaj bi se bal sodišč, če ne zato, ker namerava na
ministrstvu gradbena dovoljenja izdati tudi za projekte, za katere ve, da jih sicer ne bi smel, ker
so preveč škodljivi?
Medtem ko smo se pogovarjali o nevladnih organizacijah, je ministru uspelo demontirati vse
glavne varovalke pred škodljivimi gradbenimi investicijami. Zato niso nevladne organizacije
tiste, ki so potegnile kratko, kratko smo potegnili prav mi vsi. Zdaj lahko samo še držimo pesti
za ustavno sodišče in upamo, da bodo vsaj tam znali videti, kaj je skrito za ministrovo vojno
napovedjo nevladnikom.
•••
CNVOS, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
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V boju za naravo gredo aktivisti danes ob Savo
UREDNIŠTVO • 3 ure

NAZADNJE POSODOBLJENO: 2 uri

Ljubitelji narave bodo danes v akciji Za naravo ob Savo prehodili, preveslali, prekolesarili in preplavali tok reke Save v Sloveniji,
skupno 258 kilometrov.

Danes bo potekala akcija Za naravo ob Savo, ki je v 14 dneh uspela zbrati 25 koordinatorjev za vse odseke na 258 kilometrih Save Bohinjke, Save
Dolinke in Save, vse od Bohinja in Podkorena do meje s Hrvaško. Za organizacijo organizatorji so potrebovali dva tedna, nič davkoplačevalskega
denarja, nobene vladne službe, le dobro voljo dobrih ljudi, so sporočili okoljevarstveni aktivisti iz gibanja Balkan River Defence.
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Udeleženci bodo na odsekih spoznavali Savo
Na vseh odsekih bodo s pomočjo koordinatorjev in strokovnjakov udeleženci ob rekreaciji ter čistilnih akcijah spoznavali reko Savo, predvsem pa
probleme in grožnje, s katerimi se sooča celotno slovensko okolje z novo sprejetimi zakonskimi določili (Proti koronski paket 2, Proti koronski paket
3, amandma na Zakon o ohranjanju Narave), ki iz Slovenije delajo divji zahod.

Svoje zahteve so strnili v tri glavne točke: zdravo življenjsko okolje brez umazane industrije, namesto
minimalnih plač dobro plačana zelena delovna mesta ter rešitev prihodnost ob ohranitvi narave.

V Balkan River Defence vladi očitajo, da je “nonšalantno … sprejela zakon, ki iz postopkov meče vse, ki bi lahko pri okoljsko spornih projektih
interesom oblasti in kapitala nasprotovali“. A so prepričani, da lahko naravo še vedno obranijo. “Ohranitev narave je temeljni del boja za
enakopravno družbo, v kateri bomo vsi živeli dostojno življenje,” so zapisali.
Svoje zahteve so strnili v tri glavne točke: zdravo življenjsko okolje brez umazane industrije, namesto minimalnih plač dobro plačana zelena delovna
mesta ter rešitev prihodnost ob ohranitvi narave.

Dobra športna pripravljenost ni pogoj
Ustanovitelj gibanja Balkan River Defence Rok Rozman je ta teden zatrdil, da za udeležbo v akciji dobra športna pripravljenost ni pogoj. Večina
ljudi se bo namreč akciji po njegovih besedah pridružila na kopnem, na enem od odsekov dolžine okoli osem kilometrov. To pomeni od dve- do
triurni sprehod. “V tem dnevu bomo za naravo storili več kot ta vlada v 100 dneh,” je dejal Rozman. Dodal je še, da je akcija tokrat osredotočena na
Slovenijo, čeprav se Balkan River Defence povezuje tudi s kolegi iz drugih držav, ki jih s Slovenijo prav tako povezuje Sava.
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Ustanovitelj gibanja Balkan River Defence Rok Rozman je ta teden zatrdil, da za udeležbo v akciji dobra
športna pripravljenost ni pogoj. Večina ljudi se bo namreč akciji po njegovih besedah pridružila na
kopnem, na enem od odsekov dolžine okoli osem kilometrov. To pomeni od dve- do triurni sprehod.
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Rok Rozman je ob tem dejal: “Vladajoča koalicija z ministrom Vizjakom na čelu je v borih 3 mesecih zrušila demokratične standarde pri varovanju
okolja; onemogočila je vključenost nevladnih organizacij, popolnoma zvezala roke javnim inštitucijam (Zavod za varstvo narave, Zavod za ribištvo
ipd.), ter spremenila gradbeno zakonodajo do te mere, da za projekte na njihovi prioritetni listi enostavno ni več potrebno pravnomočno gradbeno
dovoljenje. To, da je minister za okolje in prostor podse podredil resor gradbeništva je precedens na globalnem nivoju in zaradi tega z direktnimi
akcijami, pritiski in konkretnimi zahtevami ne bomo odnehali vse dokler se zadeve korenito ne spremenijo.”
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(INTERVJU) Pravosodna ministrica:
Pravo ne more nadomestiti morale
Robert Balen

V soboto

Z ministrico za pravosodje Lilijano Kozlovič o stanju v sodstvu, zaporih
pa tudi o vladajoči koaliciji. Polarizacija je tisto, kar ministrico najbolj
skrbi.
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Epidemije koronavirusa je, vsaj za zdaj, konec, sodišča so v tem času delovala v
omejenem obsegu. Nekatere ukrepe je sodstvo za normalizacijo stanja že sprejelo, na
primer skrajšanje sodnih počitnic. Strah se pojavlja, da bo virus vplival tudi na povečanje
sodnih zaostankov.
"Ko govorimo o sodiščih, moramo ločiti nerešene zadeve in sodne zaostanke. To sta dva med
seboj različna pojma, a se velikokrat število nerešenih zadev enači z zaostanki. Po podatkih
vrhovnega sodišča je število nerešenih zadev v primerjavi z lanskim letom večje za pet
odstotkov. Sodišča so jih v tem času intenzivno reševala in tudi uspešno znižala. Niso pa mogla
tega storiti pri vsebinah, kjer je bilo treba izpeljati narok. Sodišča so pripravljena na takšne
situacije, saj imajo izdelane načrte še iz časa Lukende. Dejstvo pa je, da pričakujejo ponekod
večji pripad prav zaradi epidemije, in sicer večje število tožb na delovnopravnem področju. V
primeru slabše gospodarske situacije pa tudi na gospodarskem področju, torej insolvenčne
zadeve, in posledično izvršbe. Zaradi epidemije se srečujejo z dodatno prostorsko stisko, ki smo
jo nekoliko omilili z izvedbo avdio-video konferenc. V času epidemije smo premagali strah pred
tehnologijo in je v vsem tudi nekaj dobrega."
Če govorimo o nerešenih zadevah in zaostankih, je v zadnje času bolj kot prvostopenjska
in višja sodišča v ospredju ustavno sodišče. Zgolj za primer, o tem, ali je dvoletni rok za
hrambo prikritih preiskovalnih ukrepov obvezujoč ali zgolj instrukcijski, se odloča že
poldrugo leto. V tem času pa so spisi zamrznjeni. Je to v redu?
"Z vidika učinkovitega sodnega varstva, še posebno v kazenskih zadevah, seveda ni v redu.
Ustava narekuje, da je v vsaki obtožbi zoper posameznika z njo povezana tudi pravica, da se o
njej odloča brez nekega nepotrebnega odlašanja. Ustavno sodišče presoja ustavnost
zakonodaje. To so najzahtevnejši postopki. Pogosto gre za konﬂikte med pravicami ali za
konﬂikte znotraj temeljnih ustavnih načel. Odločitve so vedno precedens, za kar je potreben
posebej tehten premislek. Radi se primerjamo z drugimi državami, pa poglejmo primer Nemčije.
Ustavna presoja pooblastil policije za odkrivanje terorizma je trajala sedem let. Ni pa
zanemarljivo, v kakšnih pogojih dela ustavno sodišče. Iz letnih poročil izhaja povprečni pripad
2500 zadev, rešijo pa jih 1800. Dostopnost do ustavnega sodišča je glede na primerjalne
ureditve relativno lahka. Številne ustavne pritožbe onemogočajo hitro odločanje o temeljnih
ustavnih vprašanjih."
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Vsak sodnik mora ohraniti integriteto sebe in institucije. Samo tako lahko gradimo zaupanje in
verodostojnost
Ustavo sodišče je postalo že instančno sodišče.
"Tako je. Potreben bo razmislek o morebitni drugačni ureditvi. V kratkem načrtujem srečanje s
predsednikom ustavnega sodišča. Verjamem, da bova spregovorila tudi o tem."
Prejšnji teden predsednik države ni uspel s svojim predlogom za novega ustavnega
sodnika. Se vam zdi tak način izbire ustavnih sodnikov primeren?
"Izbira ustavnih sodnikov pri nas je popolnoma primerljiva z izbiro drugje. Ustavnega sodnika
oziroma vrhovnega, kjer je to najvišje sodišče, izvoli politični organ."
A na ustavnem sodišču, pa tudi na vrhovnem, vsaj tako javnost to dojema, je zmeraj več
konﬂiktov med sodniki, ki so politično obarvani. Četudi se nenehno opozarja na
prepomemben videz nepristranskosti.
"Volitev vrhovnih sodnikov je tudi v pristojnosti državnega zbora. Greco opozarja na neprimernost
ureditve."
Pristojnost državnega zbora, da izvoli le predsednika vrhovnega sodišča, ne pa tudi
preostalih, bi pripomogla k večjemu videzu neodvisnosti.
"Pravniki imajo lahko različna stališča. To je normalno in neizbežno. Temu se ne moremo izogniti
in tudi prav je tako, če temelji na pravni argumentaciji. Vsak sodnik pa mora ohraniti integriteto
sebe in institucije. Samo tako lahko gradimo zaupanje in verodostojnost."
Se vam zdi, da sodstvo pri nas uživa ugled?
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"Rezultati ankete pri uporabnikih kažejo, da ima dober ugled in da mu zaupajo. Težki in odmevni
primeri, v katerih ni hitrega in učinkovitega postopanja, pa ta ugled zelo znižujejo. In tu je še
veliko prostora za izboljšave."
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Robert Balen

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zunanji minister Anže Logar s spremnim pismom k poročilu o stanju v pravosodju, ki smo
ga poslali Evropski komisiji, k ugledu sodstva ni pripomogel. Kot pravosodna ministrica
se javno sodstvu v bran niste postavili.
"Prejela sem novinarsko vprašanja na novinarsko objavo. Odziv je bil temu primeren. Kaj pomeni
postaviti se v bran? Izjemno cenim napredek in dobre rezultate sodišč, ki so trend že več let.
Pohvale smo deležni tudi znotraj Evropske komisije. Ne morem pa biti njihov absolutni
zagovornik, kot ne morem biti absolutni tožnik nekoga drugega. Vsak mora nositi svoj del
odgovornosti. Pomembno je moje sporočilo, da verjamem, da bo Evropska komisija oceno
naredila na podlagi dogovorjene metodologije in objektivnih meril."
Parlamentarna preiskovalna komisija v zadevi Kangler nadaljuje delo. Vabljena sta bila
tudi nekdanja mariborska tožilca.
"Državni zbor je samostojna veja oblasti, tudi za njih pa velja, da morajo spoštovati odločbe
ustavnega sodišča."
Prejšnji teden so bile na hitro sprejete spremembe kazenskega zakonika, ki zdaj določajo
višje kazni za vodnike ilegalnih migrantov. Kazenski zakonik se spreminja pogosto. Vaša
predhodnica je skušala spremeniti del, ki se nanaša na kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost. Je čas za temeljito prenovo?
"Če najprej pogledamo 308. člen, ki je bil spremenjen - spremembe ni predlagala vlada. Iz svoje
dolgoletne prakse poznam delovanje vodnikov ilegalnih prebežnikov. To niso osebe, ki jim je mar
za posameznike, ki prestopajo mejo, ampak izključno za zaslužek. Velikokrat izkoristijo tujo
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stisko, saj gre pogosto za ljudi, ki dajo celotno svoje premoženje v upanju, da bodo prišli v za njih
boljši svet. Načelno ne nasprotujem dvigu kazni, saj je število obsojenih in število oseb v zaporu
glede na lansko leto višje prav iz tega naslova. To je problematika, na katero družba želi in terja
odziv. Vprašanje pa je, ali je samo dvig zaporne kazni rešitev."
Storilec je sicer odgovoren za svoje dejanje, a je pristal v zaporu tudi zato, ker druge institucije
pred tem niso ustrezno delovale
Kaj pa poglavje o spolni nedotakljivosti?
"Primer, kot je odločitev sodišča v Kopru, o izjemno zavržnem dejanju, hitro mobilizira družbo in
jo tudi polarizira. Sama sem v prvi vrsti naklonjena odpravljanju vzrokov takih dejanj. Seveda je
potrebno tudi ustrezno kaznovanje, vendar ob zavedanju, da pravo ne more nadomestiti morale.
Primerjalnopravni trend nakazuje spremembe iz modela prisile v model soglasja ali privolitve.
Predhodnica si je naročila empirično študijo, ki pa strokovno ni potrdila modela soglasja. Odprto
ostaja vprašanje, kako naj bo to soglasje dano, njegovo dokazovanja v primeru obstoja le dveh
nasprotujočih si izjav. Rekonstruiranju dogodka in reviktimizaciji žrtve se ne bi bilo mogoče
izogniti. Ostaja pa tudi sivo polje zaščite obdolžene osebe. Razmišljamo v dve smeri. Kako
pravno in pravično normirati taka dejanja, in sicer, da je temeljna pravna ureditev, v kateri bi bilo
vsako spolno občevanje brez privolitve predeljeno kot posilstvo, iz njega pa izpeljane kvaliﬁcirane
oblike. V pogovoru z nevladnimi organizacijami smo se zavezali k preveritvi primerjalne prakse
dokazovanja, ne le normativne ureditve. Druga smer je odpravljanje vzrokov, kjer nameravam z
ministrstvom za šolstvo preveriti, s katerimi institucionalnimi mehanizmi lahko spremenimo odnos
do spolne nedotakljivosti v družbi in njeno pojmovanje. Verjamem, da bo razprava na to temo
raznolika tudi zaradi zadržanosti stroke do sprememb. Dopuščam možnost, da bo na koncu
sprejeta politična odločitev, moja odgovornost pa je, da pripravimo strokovno pravilen predlog, ki
bo dosegel namen, in priprava preventivnih mehanizmov. Eden od vzvodov, ki jih bomo sprejeli,
je tudi hiša za otroke s ciljem zaščite najranljivejše skupine. Menim, da so tudi ta dejanja
posledica zakoreninjenega razmišljanja v družbi, da je dovoljeno vse, kar ni izrecno
prepovedano."
Torej bo kazenski zakonik doživljal posamezne spremembe, ne pa celovite prenove?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Do kakršnegakoli spreminjanja kazenskega zakonika moramo imeti zelo zadržan odnos in se
odzivati tam, kjer je to nujno potrebno. Kazen ne rešuje tistega, česar v družbi ne rešimo že prej."
Ideje o ukinitvi sodne preiskave imajo pri nas že dolgo zgodovino. Vas ta reforma mika?
"Sodno preiskavo gledam samo v kontekstu ene od procesnih aktivnosti znotraj celega
kazenskega postopka in z vidika pravice do učinkovitega sojenja. Kazenski proces je lahko
največja grožnja temeljnim človekovim pravicam tako za obdolženca kot za žrtev. Dolgotrajnost
postopka je za obe strani, pa tudi za javni interes, izjemno neugodna. Nedopustno je, kot v
primeru TEŠ 6, ko smo štiri leta čakali na uvedbo preiskave. Zato razmišljam o tem, ali je
preiskovanje kaznivega dejanja možno prenesti v fazo obtoževanja kot v večini držav EU, ob
predpostavki, da so zagotovljene vse procesne garancije.
Ideja o ukinitvi sodne preiskave je že dolga, a dlje od tod ne pridemo tudi zaradi že
simptomatičnega strahu družbe pred spremembami. Če se ta strah naveže na politiko, ki ga
izkoristi v svoje interese, so spremembe še težje izvedljive. Sprememb samo zaradi spremembe
ne podpiram. Uporabili bomo mehanizme, ki bodo zagotavljali učinkovitost sojenja. Ne bomo se
torej lotevali spremembe sodne preiskave. Zametek k tej spremembi bo ustanovitev evropskega
državnega tožilca. V večini evropskih držav, mi smo ena redkih, ki takšne ureditve še nimajo, je
lastnik procesa, dominus litits, državni tožilec. To bo dober pokazatelj, kaj je lahko prava pot."
Reorganizacijo sodne mreže pa nadaljujete. Kako daleč smo s tem?
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"Zakonodajni predlog je že precej dodelan in usklajen s sodstvom. Oblikovali bomo okrožje kot
temeljno enoto in enovitega prvostopenjskega sodnika, kar bo pomenilo bistveno lažje letno
razporejanje sodnikov. Ne bomo pa ukinili malih sodišč, čeprav je od 44 okrajnih sodišč kar 15
takšnih, ki imajo tri sodnike ali manj. A želje prebivalstva, lokalne skupnosti in politike so, da tega
ne spreminjamo. Sicer bi dosegli večjo učinkovitost in ekonomičnost poslovanja, če bi bili
pogumni in to storili. Je pa na prvem mestu želja prebivalstva in to je treba spoštovati.
Časovnica, ki ji sledimo, je predložitev predloga zakona v vladno proceduro do konca leta."
Pred dnevi ste bili v ženskem zaporu na Igu. Ostajajo sklepi, da se Ig prenovi, v Dobrunjah
pa zgradi novi moški zapor?
"Nekateri naši zapori so nedostojni človeka, zaradi česar je bila Sloveniji tudi izrečena denarna
kazen. Nadaljujemo oba projekta. Uvrščena sta med strateške projekte vlade, kar bo omogočilo
hitrejše ukrepanje. Ne kot opravičilo storilcev, ampak kot dejstvo, naj dodam, da je storilec sicer
odgovoren za svoje dejanje, a je pristal v zaporu tudi zato, ker druge institucije pred tem niso
ustrezno delovale. Strokovno osebje zaporov skuša to popraviti z individualnim tretmajem s
ciljem priprave na vrnitev v življenje. Ključno je, da vsaka oseba spozna vzroke, ki so jo vodile k
storitvi, in jo od tega odvrnemo ter vrnemo v normalno življenje."
Poudarjate pa alternativne oblike prestajanja kazni.
"Osebno sem naklonjena alternativnim oblikam prestajanja kazni in zdaj, ko to pobliže
spoznavam, vidim, da je to prava pot. Prestajanje kazni v skupnosti ima več pozitivnih vidikov.
Oseba se bistveno lažje resocializira, ni stigmatizirana, ker pogosto ljudje niti ne vedo, da
prestaja kazen. Drugi vidik je družbeno koristno delo, ki ga opravljajo in je tudi stroškovno
učinkovito, če primerjamo s ceno enega dne prestajanja zaporne kazni. Uprava za probacijo je
od ustanovitve dalje zgodba o uspehu, tudi na ravni Evropske unije. Prejeli smo priznanje
evropskega združenja za najboljše dosežke, in sicer drugo mesto med državami. Naša vizija je
priprava novih pravnih podlag, ki bi nam omogočale več alternativnih kazni, in sočasno pogovori
s sodniki, lokalno skupnostjo in izvajalci storitev s ciljem spremeniti razmišljanje na tem področju
v korist alternativnih kazni."

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Omenili ste strateške investicije. Na tem seznamu je tudi ljubljanska sodna stavba. Ta
ideja ima že tudi zgodovinsko patino.
"Ta zgodba ima zelo dolgo brado in sega v leto 2006. Sedem milijonov evrov se je do zdaj
namenilo samo za ugotovitev, katera lokacija je prava ustrezna. Trenutno imamo gradbeno
parcelo."
Za katero lokacijo gre?
"Bežigrajski dvori. Ta parcela ostaja. Uspelo nam je na ravni vlade zagotoviti prepoznavo tega
projekta kot strateškega, tudi računsko sodišče je začelo revizijo upravičenosti te investicije,
predvsem z vidika stroškov najema (gre za okoli štiri milijone evrov letno) in investicijskega
vzdrževanja sodnih prostorov v Ljubljani. Na ministrstvu pripravljamo akcijski načrt stroškovno in
časovno opredeljenih konkretnih dejanj, ki jih bomo izvedli v tem in naslednjih letih. Verjamem
pa, da bo proces dolgotrajen."
V javnosti je v minulih dneh odmeval primer odvzema otroka. Odločili ste se za
ustanovitev medresorske skupine, ki bo presojala, kako je z odvzemi otrok.
"Otrok ima pravico do stikov z obema staršema. Za spore o stikih ali odvzemu otrok sta
absolutno odgovorna starša. Sprememba družinskega zakonika je imela dober namen, žal pa je
sporov in odvzemov veliko več. V ponedeljek sva se z ministrom za delo srečala na mojo
pobudo. Ključna tema so bili prav stiki staršev z otroki in odvzemi otrok, ki so v času epidemije
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dosegli kritično raven. Pokazalo se je, da starši niso sposobni komunikacije, da vidijo sebe, ne
vidijo pa otroka. Zato je nujno preveriti, kako deluje ključni ukrep, ki ga določa družinski zakonik,
to je zagotavljanje svetovanja družini. Starše je treba pripravljati veliko prej, preden pride do
spora. Nepredstavljivo je, kaj doživlja otrok in kakšne pogoje ima, da se lahko razvije v
normalnega, družbeno sprejemljivega človeka s takšnim otroštvom.
Odvzem otroka je mogoč iz dveh razlogov, zaradi vzgoje in varstva in stikov s starši. Ko je otrok
ogrožen, je ta ukrep nujen. V primeru odvzema zaradi stikov - takšen je bil tudi zadnji medijsko
odmevni primer - sodna stroka predlaga ureditev, po kateri bi bilo možno začasno zadržanje
izvršbe, tudi po uradni dolžnosti, ne samo na predlog katere od strank. Z ministrom za delo sva
se dogovorila o preveritvi še drugih ukrepov. Naša pobuda gre v smeri uzakonitve sostarševstva
na prvem mestu, šele nato dodelitev varstva in vzgoje enemu od staršev. V času epidemije so se
težave pojavite tudi v čezmejnih stikih staršev in otrok. Vse teme lahko učinkovito obravnavamo
v vladnem svetu za družino in otroke, v kratkem bova to problematiko naslovila tudi z varuhom
človekovih pravic.
Eno od vprašanj znotraj sporov staršev zaradi otrok in tudi sicer je etično uporabljanje procesnih
garancij obrambe. Osvetlitev tega problema je nujna za učinkovito varstvo človekovih pravic."
Vsako vlado determinira, pa če si priznamo ali ne, največja tradicionalna stranka
V ponedeljek je sodišče EU obravnavalo tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi
kršenja nedotakljivosti arhivov ECB med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije.
"To je zelo pomembna odločitev o vprašanju, kaj se šteje za arhive EU. Odločitev bo precedens,
pa ne le za Slovenijo. Slovensko sodišče je ugotovilo pravilnost ravnanja naših preiskovalnih
organov in izjemnega pomena bo, če bo to potrjeno tudi na evropskem sodišču. Ministrstvo za
pravosodje, predvsem pa državno odvetništvo, se je skrbno pripravljalo in verjamem, da je tudi
zelo kvalitetno zastopalo naše stališče."

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Velika zagovornica digitalizacije sodišč ste.
"Drži, to je v ospredju. Ne le zaradi koronavirusa, tudi sicer se zavedam prispevka k učinkovitosti,
transparentnosti in dostopnosti sodstva oziroma celotnega pravosodja. Toliko bolj, ker imamo v
okviru projekta Učinkovito pravosodje iz kohezije zagotovljenih 33 milijonov in črpanje ni bilo
najboljše. Vsi udeleženci, ki smo vključeni, ministrstvo za pravosodje, uprava za probacijo,
ustavno in vrhovno sodišče, moramo intenzivirati aktivnosti. Takih priložnosti ne smemo zamuditi.
Poleg akcijskega načrta izvajamo anketo med samimi sodišči s ciljem pridobitve jasnih potreb.
Naj omenim le nekaj storitev, ki bodo neposredno koristne za ljudi: elektronska pridobitev potrdila
iz kazenske evidence, e-overitve (apostille) potrdil za uporabo v tujini, e-dražbe s ciljem uvedbe
do konca leta. Zagotovljeni bosta transparentnost in odprava nepravilnosti, zaznane s strani
dražiteljev. Nadalje e-vlaganja vlog na sodišče tudi v kazenskih zadevah, kakor tudi e-vročanje v
teh zadevah. S 1. julijem začne delovati e-register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnih. Velik del drugih operacij bo prispeval k večji učinkovitosti in transparentnosti
postopkov."
Kako je biti pravosodna ministrica v vladi, katere največja stranka je pravosodje
največkrat označila za krivosodje.
"Glede pravosodja imam v vladi svojo držo. Največja politična stranka ima svoj pogled, včasih se
sprašujem, zakaj. Dojela sem, da njihovega pogleda ne bom spremenila, lahko pa delujem s
pravosodjem konstruktivno, sem tudi kritična, kjer je kritika upravičena, predvsem pa odločna pri
zahtevi za še boljše delovanje."
Bili ste generalna sekretarka Cerarjeve vlade. Zdaj ste ministrica v Janševi tretji. Kakšna
je razlika med njima? Katera je boljša?
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"Ne morem odgovoriti, katera je boljša, ker življenje ni črno-belo. Vsako vlado determinira, pa če
si priznamo ali ne, največja tradicionalna stranka. Nove stranke nimajo dovolj političnih izkušenj,
dovolj politične moči, da bi lahko politični prostor zavzele na enak način. Še posebej težko to
storijo sredinske stranke. Vsaka vlada ima v mislih ljudi in naredi veliko dobrega, žal pa vsi
sprememb ne občutijo enako."
Vam je ob petkih, osem tednov zapored so že protesti v Ljubljani in drugje, vsaj
neprijetno, ker tisoče ljudi opozarja, da naj bi ta vlada delovala avtoritarno, da tepta
kulturo, okoljevarstvenike, nevladne organizacije, napada svobodne medije? Pomemben
del kritik gre tudi na vladavino prava. Kaj sporočate?
"Nikomur ne bi smelo biti prijetno ob pogledu na dogajanje. Protesti so v demokratični družbi
legitimni. Tisto, kar pa ocenjujem kot neprimerno, je pozivanje k ubijanju ali k smrti. Ne glede na
to, če je v ozadju legitimen cilj. Ubiješ lahko samo nekaj, kar je živo. Tudi za ideologijo, za
politično stranko so ljudje. Preseneča me, da se nekdo zavzema za demokracijo, sočasno pa
poziva k ubijanju. Z legitimnimi cilji želijo legitimizirati sredstva za njihovo dosego, ki pa niso
primerna."
Je v operaciji Maske pravna država, torej pravila, po vašem res delovala, sodeč po tem,
kar vemo doslej?
"Samo neposredno udeleženi poznajo resnična dejstva. Neprimerno je, da ne dopustimo
domneve nedolžnosti nekomu, dokler mu krivda ni dokazana v uradnih postopkih. In tukaj naša
družba zataji. Nepristojne institucije velikokrat obsodijo človeka in ga tudi uničijo, lahko se pa
kasneje izkaže, da ni tako. Nihče pa za to ne odgovarja."
SMC je v krizi, za vstop v Janševo vlado plačuje med volilnim telesom visoko ceno.
Zdravko Počivalšek je odločen, da je bila odločitev prava, napoveduje prenovo stranke,
menjavo imena. Je stranko še mogoče ohraniti pri življenju?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Tako ministri kot poslanci delujemo na način, da sledimo lastnim usmeritvam in izpolnjujemo
koalicijsko pogodbo. V njej vidimo veliko dobrih ukrepov, ki lahko pripomorejo k boljšemu
življenju - res so nekateri tudi neprijetni -, in menim, da bi z uresničitvijo tega z volivci lahko
prepoznali težo, ki jo ima SMC. Ne samo v tej vladi, ampak tudi v prejšnjih, kajti v vsaki vladi
vsaka stranka s svojimi dejanji nekaj prispeva."
Glede pravosodja imam v vladi svojo držo. Največja politična stranka ima svoj pogled, včasih se
sprašujem, zakaj
Koliko drugačna, koliko manj liberalna je danes SMC v primerjavi s časom, ko jo je vodil
dr. Cerar, ki vas je pripeljal v stranko?
"Stranka je enako liberalna. In ni odgovorna za dejanja drugih."
Je SMC izdal svoje volivce ali ne?
"Na glas govorimo, da ne želimo delitve družbe, v resnici je lahko slediti levi ali desni
usmerjenosti. Bistveno težje je biti liberalec in se zavedati, da meja tvoje pravice seže samo do
meje pravice drugega. Pogosto moraš iti preko sebe zato, da prepustiš drugemu njegovo
svobodo. Tudi sicer sredinske stranke niso uspešne. Na volitvah zmagaš z volivci."
Devetindvajset let je pred dnevi praznovala Slovenija. Pri čem vas zanjo najbolj skrbi, v
čem ste optimistični?
"Skrbi me razdvojenost. Polarizacija. A ko govorimo o dveh polih, sta oba enakovredno kriva za
njen obstoj. Optimizem me navdaja zaradi zavedanja, da je velik del ljudi, ki temu ne podleže. Ki
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živi svoje življenje, ki dnevno ustvarja, in v bistvu ustvarja tudi za tiste, ki skušajo dokazati, da v
naši državi ni v redu. Naša družba ima prihodnost prav zaradi tistih ljudi, ki ne delijo ljudstva."

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mag. Lilijana Kozlovič, rojena 30. oktobra 1962, je leta 1997 diplomirala na Pravni
fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica, leta 2012 pa je
na tej fakulteti pridobila naziv magistra pravnih znanosti.
Poklicno pot je leta 1981 začela na ministrstvu za notranje zadeve, in sicer na PU
Koper, svojo akademsko pot pa nadaljevala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1997
je na UE Koper vodila referat za osebna stanja, migracije in javni red ter nato vodila še
oddelek za upravne notranje zadeve. V letih 1999 in 2000 je opravila volontersko
pripravništvo na vrhovnem sodišču. Leta 2004 se je zaposlila na ministrstvu za javno
upravo, kjer je delovala na področju upravnega poslovanja in e-uprave.
Leta 2005 je postala načelnica UE Koper. To funkcijo je opravljala do izvolitve za
poslanko v letu 2014. V letih 2016-18 je bila generalna sekretarka vlade, nato je
delovala kot svetovalka zagovornika načela enakosti. Junija 2019 je bila imenovana za
vršilko dolžnosti generalnega direktorja agencije za okolje, od decembra 2019 do
imenovanja za ministrico za pravosodje pa je to agencijo vodila kot generalna
direktorica.
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Po letih rasti v letu 2019 slabše poslovanje notranjskih
podjetij
Družbe in samostojni podjetniki so ustvarili za 1,5 mrd evrov prihodkov, v regiji je bilo v
letu 2019 46 novoustanovljenih in 57 izbrisanih družb, plače zaposlencev še vedno
zaostajajo za dobro desetino glede na republiško povprečje, je nižji obseg izvoza rezultat
ohlajanja svetovnega gospodarstva ?
Objavil-a na spletu Notranjsko primorske Novice - sobota, 27. junija 2020

Postojna, 2-. maj – Glede na razglašeno epidemijo koronavirusa je bil letos rok za oddajo letnih poročil o poslovanju družb in
samostojnih podjetnikov podaljšan do 31.maja 2020, skladno s tem pa so bili znani rezultati o poslovanju gospodarstva v Sloveniji
dober mesec pozneje. Družbe Primorsko-notranjske regije so tudi v letu 2019 poslovale uspešno, saj so leto zaključile z neto čistim
dobičkom v višini 60.389 evrov, kar pa je za skoraj desetino slabše kot v letu poprej in negativni prirast po sedmih letih večanja
kumulativnega čistega dobička. Tudi samostojni podjetniki so izkazali neto čisti dobiček poslovanja v višini 9.310 tisoč evrov

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dohodka, kar je slabih sedem odstotkov manj, kot v letu 2018.
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Larisa Benassi, Ajpes Postojna – Foto: Valter Leban

Letno poročilo je oddalo 2.605 pravnih subjektov ( gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov), ki zaposlujejo nekaj več kot 9.900
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delavcev. Povprečna plača le-teh zaostaja za dobro desetino od povprečne plače zaposlenih v državi.

»Na uspešnost poslovanja gospodarstva v Primorsko-notranjski regiji so najbolj vplivale velike družbe, ki so ustvarile kar štiri desetine
vsega čistega dobička, sledijo jim srednje družbe s slabo tretjino, pomembne, predvsem z vidika zaposlovanja pa so male družbe, ki so
v deležu zaposlenih ustvarile največ, kar 35 % delovnih mest, tretjino prihodkov in neto dodane vrednosti, po drugi strani pa pridelale
tudi največ izgube. 23 družb v regiji je zabeležilo čisti dobiček, višji do pol milijona evrov, dve družbe pa čisto izgubo v podobni višini
Družbe v Primorsko-notranjski regiji so v letu 2019 za šest odstotkov povečale sredstva, zaradi realnega znižanja prihodkov tudi zaloge
in tudi v letu 2019 se je povečalo premoženje družb,« je osnovne podatke o uspešnosti poslovanja družb v regiji predstavila vodja
izpostave Larisa Benassi.

Izvozni trgi najpomembnejši vir prihodkov

Družbe so v letu 2019 ustvarile 1.364 milijonov evrov prihodkov, kar je slabe štiri odstotke manj kot leto poprej, manjši pa so bili tudi
odhodki – tri odstotke oziroma 1.293 tisoč evrov. Po mnenju Benassijeve padec prihodkov kaže na ohlajanje gospodarstva v tujini,
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predvsem v evropski uniji, kamor notranjsko gospodarstvo še vedno izvozi več kot polovico letne proizvodnje. Tudi v letu 2019 so
družbe v regiji v primerjavi s slovenskim gospodarstvom še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene, saj presegajo državno povprečje
za skoraj deset odstotkov . Največ prihodkov, pa tudi odhodkov, so zabeležile družbe iz predelovalnih dejavnosti, z vidika občin pa
tretjino vseh družbe iz občine Postojna.

Več kot dve tretjini družb je poslovalo pozitivno. Največ čistega dobička – 57 odstotkov -, je bilo ustvarjenega pri družbah s področja
predelovalnih dejavnosti, obdelave in predelave lesa, gume in plastike, kovinskih izdelkov in naprav. Pomembnejši sta še področji
trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kjer je bila dosežena četrtina
ustvarjenega čistega dobička.

Tretjina družb je zabeležila 6,5 milijonov evrov čiste izgube. Ta se je v primerjavi z letom prej povečala skoraj za četrtino. Primorskonotranjska regija po številu družb spada med manjše regije (1,7 % delež vseh družb v RS), na republiški ravni zaseda predzadnje 11.
mesto.

Kako pa so poslovala podjetja po občinah?

Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2018 so najbolj vplivale družbe v občini Postojna, ki so ustvarile 22,5 milijona evrov neto
čistega dobička, sledijo družbe občine Ilirska Bistrica, ki so ustvarile 17,4 milijonov evrov neto čistega dobička. Družbe občine
Cerknica so pristale na 3. mestu in leto zaključile z 10,9 milijoni evrov. Neto čisti dobiček so v letu 2018 zabeležile vse občine,
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najmanj družbe občine Bloke (57 tisoč evrov).

Največ dodane vrednosti je bilo ustvarjene v družbah občine Postojna, po ustvarjeni dodani vrednosti najbolj izstopa področje
predelovalnih dejavnosti . Skupaj je bilo v družbah regije ustvarjene za 356 milijonov evrov dodane vrednosti.

Plače zaposlencev še zaostajajo

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri družbah v regiji se je nominalno sicer minimalno zvišala, še vedno pa za dobro
desetino zaostaja za republiškim povprečjem, ki je 1.714 evrov. V preteklem letu se nadaljeval pozitiven trend zaposlovanja, rast
števila zaposlenih pri družbah v regiji, je višja za štiri odstotke tako da so ob koncu leta 2018 družbe regije zaposlovale 8.874
delavcev.

Najuspešnejši podjetniki v občini Ilirska Bistrica, na repu podjetniki v Loški dolini
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Podjetniki v Primorsko-notranjski regiji so na dan 31.12.2018 izkazali 94 milijonov evrov sredstev, to je 2 % več kakor leto poprej.
Premoženje podjetnikov se je glede na dvig cen življenjskih potrebščin (1,1 %) realno povečalo. Podjetnikov kapital, ki je
najkvalitetnejši vir financiranja sredstev podjetnikov, je znašal skoraj 54 milijonov evrov, njegov delež v virih sredstev se je povečal za
1 %. Povečale pa so se kratkoročne in dolgoročne obveznosti.

Podjetniki so v letu 2018 ustvarili 136 milijonov evrov prihodkov in izkazali 127 milijonov evrov odhodkov. Največ prihodkov kot tudi
odhodkov so zabeležili podjetniki iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, z vidika občin pa podjetniki iz občine
Ilirska Bistrica.

»Na ustvarjen neto podjetnikov dohodek regije v letu 2019 so najbolj vplivali podjetniki v občini Postojna, ki so s 3,1 milijoni evrov
prehiteli podjetnike občine Ilirska Bistrica, ki so ustvarili 2,4 milijona evrov neto podjetnikovega dohodka. Prehiteli so jih tudi po
številčnosti podjetnikov. Podjetniki v vseh občinah so poslovali pozitivno, najslabše so se po besedah vodje izpostave Ajpes Postojna
odrezali podjetniki v Loški dolini.

Če pogledamo po dejavnostih pa je razvidno, da so več kot polovico ustvarjenega neto podjetnikovega dohodka krojile predvsem tri
dejavnosti in sicer dejavnost prometa in skladiščenja z 1,9 milijoni evrov, dejavnost gradbeništva z 1,6 milijoni evrov in predelovalne
dejavnosti z 1,75milijoni evrov neto podjetnikovega dohodka. Pomembnejše je še področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih
vozil z 1,1 milijoni ustvarjenega neto podjetnikovega dohodka«, pa je podatke o uspešnosti podjetnikov v regiji komentirala
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Benassijeva. Jelka Lekše
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