
 

 

Skupina poslank in poslancev 

(prvopodpisani Brane Golubović) 

 

 

Ljubljana, 07. 09. 2021 

 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

g. Igor Zorčič, predsednik 

 

 

Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – 

UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 

in 250. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) podpisane poslanke in poslanci 

 

 

vlagamo 

 

INTERPELACIJO O DELU IN ODGOVORNOSTI MINISTRA ZA PRAVOSODJE 

MARJANA DIKAUČIČA 

 

 

 

zaradi: 

 

 
1. odgovornosti ministra za objavo nezakonitega javnega poziva državnim 

tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev 

(Uradni list RS, št. 108/2021, 9. 7. 2021); 

 

2. dopuščanja nedopustnega odlašanja Vlade RS ter njenih selektivnih pristopov 

in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev; 

 



3. sodelovanja pri sprejemanju zakonskih predlogov, s katerimi Vlada RS 

posega v človekove pravice in temeljne svoboščine; 

 

4. škodljive okrnitve delovanja edinega notariata v Spodnji Savinjski dolini, ki ga 

je pred tem Marjan Dikaučič hotel prevzeti sam. 

 

 

Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije in 253. člena Poslovnika Državnega 

zbora Republike Slovenije podpisane poslanke in poslanci predlagamo, da Državni 

zbor Republike Slovenije po končani razpravi o interpelaciji o delu in odgovornosti 

ministra za pravosodje sprejme naslednji   

 

 

 

SKLEP: 

 

Marjana Dikaučiča se razreši s funkcije 

ministra za pravosodje. 

 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 

1. Odgovornost ministra za objavo nezakonitega javnega poziva državnim 

tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih 

tožilcev (Uradni list RS, št. 108/2021, 9. 7. 2021). 

 

 

Od tako rekoč prvega dne mandata, ki ga je nastopil 15. junija 2021, dejanja 

pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča, še bolj pa opustitve ravnanj potrjujejo 

temeljno bojazen, ki je vzklila že na predstavitvi pred matičnim odborom za pravosodje 

10. junija 2021 – namreč da bo zgolj navidezni, tako rekoč slamnati minister. To je bilo 

slutiti iz njegovega že tedaj očitnega izmikanja vsebinskim opredelitvam in izražanju 

mnenj ter iz zatekanja k splošnostim, izrazito in še zlasti v »sagi« evropska delegirana 

tožilca. Tole je nekaj njegovih navedb: 

 

»S tem vprašanjem sem se zadnje dni zelo dobro seznanil in predstavili so mi vse 

relevantne informacije. Ker je v tem primeru napovedana uporaba pravnih sredstev 



tako s strani državnotožilskega sveta kot s strani dveh kandidatov za to funkcijo, je na 

tem mestu zelo pomembna zadržanost, saj kot pravosodni minister ne smem z enim 

samim stavkom vplivati ali že samo dajati vtis vplivanja na potek napovedanega 

sodnega postopka. Zato danes in ne v prihodnje vse do zaključka napovedane 

uporabe pravnih sredstev tega vprašanja ne bom komentiral. Torej, kot minister za 

pravosodje v tem času namreč nimam aktivne vloge in se moram enostavno izogibati 

vsakemu dejanju ali pa besedi, ki bi lahko takšen postopek kontaminirala.« 

  

»Kot sem že povedal, glede ocenjevanja zakonitosti oziroma bodisi nezakonitosti 

poziva in postopka izbire za oba evropska delegirana tožilca vam odgovarjam, da niti 

kot kandidat niti kot minister se o tem ne morem opredeljevati. Za to nisem pristojen, 

da bi jaz ocenjeval o zakonitosti niti sklepa samega niti postopka. Glede na to, da so 

napovedana pravna sredstva, sodna varstva, je definitivno treba počakati na odločitve 

sodišč, saj bi kakršnokoli moje ravnanje ali beseda v tej smeri lahko pomenila že neko 

prejudiciranje in vplivanje.« 

 

»Kot sem vam že povedal, glede na napovedane sodne postopke bi bilo neprimerno, 

da jaz to komentiram (...). Poglejte, pravo razlaga sodišče in ne minister, zato je pač 

potrebno počakati na odločitev sodišča in se bo potem v skladu s tem tudi dalje 

ukrepalo.« 

 

Da bo prej izvrševalec navodil kot avtonomen odločevalec, dejanski pravosodni 

minister pa sam predsednik vlade, se danes, žal, le še potrjuje. 

 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) se je po skoraj šestih mesecih 

namernega in naklepnega zavlačevanja oziroma neuvrstitve točke na dnevni red ene 

izmed sej 27. maja 2021, še pred začetkom ministrovanja Marjana Dikaučiča, vendarle 

oglasila, vendar z rdečim kartonom. Kot izhaja iz sklepa, sicer obrazloženega zgolj v 

vladnem sporočilu za javnost, je ugotovila, »da se javni poziv k vložitvi kandidatur za 

imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev (…), že po samem zakonu šteje za 

neuspešnega, zato na njegovi podlagi pripravljen predlog državnotožilskega sveta za 

imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev nima veljavnih pravnih učinkov«. Poleg 

tega se je odločila, »da se s predlogom državnotožilskega sveta za imenovanje dveh 

evropskih delegiranih tožilcev ne bo seznanila«, hkrati pa ministrstvu za pravosodje 



naložila, naj v Uradnem listu nemudoma objavi nov poziv k vložitvi kandidatur za 

imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. Ob tem velja opozoriti na navodilo 

oziroma zahtevo vlade, zapisano samo v sporočilu za javnost, ne pa tudi v besedilu 

javnega poziva, in sicer, da mora državnotožilski svet tokrat oblikoval listo šestih 

kandidatov. Za takšno »pričakovanje« vlada sicer nima prav nikakršne pravne 

podlage. 

 

Skratka, vlada je prvi javni poziv1, objavljen 9. oktobra 2020, razveljavila, četudi je bil 

– kot enotno opozarjajo državnotožilski svet, društvo državnih tožilcev in celotna 

preostala pravna stroka – pravilen in zakonit, izveden v skladu z Zakonom o državnem 

tožilstvu (v nadaljevanju: ZDT-1) in drugimi predpisi2, izbira kandidatov pa je temeljila 

na presoji njihove strokovnosti. Z drugimi besedami: vlada je z nezakonitim sklepom 

razveljavila zakonit javni poziv in ministrstvu za pravosodje odredila objavo novega, 

nezakonitega. S tem je nedopustno posegla v ustavni položaj sicer neodvisnega in 

samostojnega državnega tožilstva, ki se zagotavlja tudi prek postopkov imenovanja.  

 

Ministru Dikaučiču odgovornosti za vladno razveljavitev prvega javnega poziva seveda 

ni moč pripisati (in to niti ni namen), saj ob sprejetju sklepa vlade 27. maja 2021 še ni 

bil niti kandidat niti minister. Je pa brez dvoma (tudi) njegova – morda celo največja – 

odgovornost za objavo drugega (julijskega) javnega poziva k vložitvi kandidatur za 

imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, kot zapisano, nezakonitega. Kot 

pravni strokovnjak, če to je oziroma ker se tako predstavlja sam, bi moral to nezakonito 

ravnanje vlade ne samo prepoznati, pač pa nanj javno opozoriti ter ga – če (verjame, 

da) kot član vlade sploh ima kakršnokoli veljavo – preprečiti. Pa tega ni storil, nasprotno 

– objavo nezakonitega razpisa je v pomanjkanju ali ob odsotnosti (lastnega) mnenja 

molče dovolil. S tem je med drugim dopustil kršitev načel vladavine prava in »odobril« 

vladno uzurpacijo tolmačenja zakonov oziroma pravnega reda.  

 

Kot zapisano, iz obrazložitve sklepa vlade, s katerim je ta razveljavila prvi poziv in 

odredila objavo novega, izhaja, da bi državnotožilski svet za dve mesti evropskih 

 
1 Uradni list RS, št. 139/2020, 9. 10. 2020 
2 Ustava RS, Uredba Sveta (EU) 2017/1939, Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, Sklep 
Kolegija Evropskega javnega tožilstva z 29. 9. 2020 o določitvi pravil o pogojih za zaposlitev evropskih 
delegiranih tožilcev, Sklep Kolegija EJT s 30. 9. 2020 o notranji jezikovni ureditvi 



delegiranih tožilcev, ki pripadata Sloveniji, moral oblikovati listo šestih kandidatov, torej 

po treh za vsakega od mest. Takšno razlago, ki je po trditvah pravne stroke napačna, 

je vlada izpeljala iz »svojevrstnega« (zavajajočega) tolmačenja ZDT-1, konkretno 

njegovih 71.č člena, ki se nanaša na evropskega tožilca in dejansko predvideva 

oblikovanje liste treh kandidatov, ter 71.d člena, ki se nanaša na evropskega 

delegiranega tožilca.  

 

71.č člen ZDT-1 za postopek s pozivom in za oblikovanje predloga za imenovanje 

evropskega delegiranega tožilca resda napotuje na smiselno uporabo 71.d člena, 

vendar pa vlada in minister za pravosodje kot njen molčeči član namerno vsiljujeta 

napačno tolmačenje, da je torej za dva delegirana tožilca treba oblikovati listo šestih 

kandidatov. Napačno zato, ker je v nasprotju z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 (v 

nadaljevanju: uredba), ki bi jo vsaj minister Dikaučič – pa tudi vlada – ne samo morala 

poznati, pač pa vedeti, da je prav uredba podlaga za leta 2019 sprejeta 71.č in 71.d 

člen ZDT-1. Namreč veljavni 71.č člen ZDT-1 predvideva listo treh kandidatov zaradi 

izrecne zahteve prava EU, za evropske delegirane tožilce pa te zahteve ni. Nacionalno 

pravo mora upoštevati pravo EU, zatorej zadnji odstavek 71.d člena, ki napotuje na 

smiselno uporabo 71.č člena, ne more nasprotovati logični razlagi, ki temelji na prej 

omenjeni uredbi. 

 

Postopek imenovanja evropskega tožilca na eni strani in evropskega delegiranega 

tožilca na drugi sta namreč v uredbi urejena različno. V skladu z njenim 16. členom 

(»prelit« v 71.č člen ZDT-1) država članica za mesto evropskega tožilca mora 

oblikovati listo treh kandidatov. Njihove kandidature nato oceni posebna izbirna 

komisija, ki svoje mnenje posreduje Svetu, ta pa nato izmed treh imen izbere in 

imenuje enega kandidata. Pri evropskih delegiranih tožilcih je drugače (17. člen 

uredbe, »prelit« v 71.d člen ZDT-1): kolegij Evropskega javnega tožilstva (v 

nadaljevanju: EJT), ki kandidate imenuje na predlog evropskega glavnega tožilca, 

namreč ne opravi prav nobene izbire med več imeni, pač pa ima le dve možnosti: da 

kandidata, ki ga predlaga država članica, potrdi – če izpolnjuje vsa merila ter ima 

kvalifikacije in praktične izkušnje – ali zavrne, če teh meril ne izpolnjuje. Še enkrat: ko 

gre za evropska delegirana tožilca, kolegij EJT ne izbira med več imeni, pač pa lahko 

dvema kandidatoma (kolikor jih pripada Sloveniji) zgolj prižge bodisi zeleno bodisi 

rdečo luč – imenuje ali zavrne. Da bi preprečili tovrstno napačno razumevanje ali 



namerno manipulacijo zakonskih določil, so predstavniki pravosodja na distinkcijo med 

obema postopkoma opozarjali že leta 20193, ob sprejemanju novele ZDT4, ki je 

vzpostavila pravno podlago za izbiro in delo evropskih tožilcev. Brez dvoma je vladna 

razlaga oziroma zahteva po oblikovanju liste šestih kandidatov napačna. Kajti to bi 

pomenilo, da bi izbiro dveh imen izmed predlaganih šestih moral opraviti evropski 

glavni tožilec. Ki pa – namerno ponavljamo – tega ne počne. Izbira dveh imen je 

izključno v rokah državnotožilskega sveta, pa četudi vlado in ministrstvo za pravosodje 

to moti in boli. Njuna vloga v celotnem postopku je namerno golo »administrativna« – 

ministrstvo predlog državnotožilskega sveta zgolj posreduje vladi, ta pa se z njim le 

seznani in ga posreduje v Luksemburg. Tako niti predlaganje niti imenovanje ni 

podvrženo politični presoji, nasprotno – neodvisnost (evropskih delegiranih) tožilcev 

mora biti nedvoumna, nenazadnje je to ena izmed temeljnih zahtev uredbe. Temu je z 

normativno ureditvijo v ZDT-1 sledil zakonodajalec, saj je (naj)večji pomen pri izbiri 

dodelil strokovnemu izboru državnotožilskega sveta ter seveda generalnega 

državnega tožilca in specializiranega tožilstva. Vlada kot politični organ namreč nima 

razdelanih strokovnih kriterijev za ocenjevanje primernosti kandidatov za EJT.  

 

Ob tem velja opozoriti, da EJT – kot visoko specializirano tožilstvo, pristojno za 

preiskovanje in pregon kaznivih dejanj in storilcev, ki škodijo finančnim interesom 

Evropske unije – svoje delo opravlja neodvisno od držav članic in drugih institucij EU,  

pri čemer evropski delegirani tožilci – in to je še zlasti pomembno – v svojih državah 

delujejo izključno v imenu EJT. V Sloveniji pregon kaznivih dejanj iz pristojnosti EJT 

za zdaj ni mogoč, saj domača dvojica doslej ni bila imenovana. In tudi v drugem 

poskusu očitno ne bo, vsaj če bodo na pravosodnem ministrstvu vztrajali pri napačnem 

tolmačenju ZDT-1 in posledično sporni razpisni zahtevi. Na ponovljeni (julijski) javni 

poziv pravosodnega ministrstva sta namreč do izteka roka 26. julija 2021 prispeli vsega 

dve prijavi (oddala sta ju kandidata, izbrana v prvem postopku, Matej Oštir in Tanja 

Frank Eler), zato državnotožilski svet – četudi bi v to privolil – ne bo mogel izpolniti 

sporne zahteve vlade, naj tokrat oblikuje listo šestih kandidatov. Ob napovedi, da bodo 

javni poziv ponovili še tretjič (z daljšim prijavnim rokom), pa so na ministrstvu za 

 
3 8. redna seja Odbora za pravosodje, ki je potekala 8. maja 2019.  
4 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), Uradni list RS, št. 
36/2019 
 



pravosodje med drugim zapisali: »V interesu ministrstva je, da se v najkrajšem 

možnem času izvede postopek ter da se tudi Slovenija s svojima predstavnikoma čim 

hitreje vključi v projekt evropskega javnega tožilstva.« Zakonitost ravnanja ministrstva 

bo presojalo tudi upravno sodišče, saj sta neizbrana kandidata zoper sklep vlade, 

sprejet 27. maja, vložila tožbo in zahtevo za izdajo začasne odredbe.  

 

Zgoraj zapisan odziv ministrstva o čim hitrejši vključitvi v projekt evropskega javnega 

tožilstva je najmanj odraz popolnega sprenevedanja. Vse dozdajšnje ravnanje tako 

vlade kot tudi ministra Dikaučiča namreč kaže prav nasprotno, in sicer – če 

parafraziramo zgornji stavek – da je v interesu ministrstva čim dlje zavlačevati, vse za 

to, da bi se Slovenija s svojima predstavnikoma v projekt evropskega javnega tožilstva 

vključila čim pozneje ali – še bolje – sploh ne. Tako bi se, kar bi aktualni vladi bržkone 

ustrezalo, vse do imenovanja dvojice izognila nadzoru nad porabo evropskih sredstev 

ali, kot je dejala glavna evropska tožilka Laura Codruta Kövesi, »raven zaščite 

finančnih interesov EU v Sloveniji se bo znižala«.  

 

Očitno je torej, da želi vlada (sčasoma) izsiliti imeni po lastnem okusu, v nasprotnem 

pa z zahtevo po oblikovanju liste šestih kandidatov (prvič so se prijavili štirje, drugič le 

še dva) imenovanje dvojice tožilcev nenehno zavlačevati oziroma preprečevati – oboje 

seveda tudi za ceno dodatne krnitve že sicer dodobra načetega mednarodnega ugleda 

države ter vprašljive zakonitosti in legitimnosti kandidatov, imenovanih na podlagi 

novega poziva, s tem pa posledične uspešnosti pregona kaznivih dejanj iz pristojnosti 

EJT.  

 

Zaradi vsega navedenega je na mestu ocena, da je saga vladnih nezakonitosti, 

povezanih s postopkom imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev, dobila novo 

sramotno poglavje, pod katerega se – očitno brez zadržkov – podpisuje (in se bo tudi 

v prihodnje) ustrežljivi minister Dikaučič. Z molkom in zlasti z opustitvijo dolžnega 

ravnanja dopušča in podpira poteze, ki jih sicer pogosto razdeljena pravna stroka 

tokrat ocenjuje enotno: z besedami arbitrarno, samovoljno, protiustavno, politično 

motivirano, pravno huliganstvo, zloraba in prekoračitev pristojnosti, kršitev načel 

pravne države, spodjedanje ustavnega položaja državnega tožilstva.  

 



Kar si je kandidat Dikaučič morda še lahko privoščil, si minister Dikaučič ne more in ne 

sme. V skladu z Zakonom o vladi Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZVRS) je 

namreč z ministrsko funkcijo prevzel tudi odgovornosti, denimo, da so »za vlado 

skupno odgovorni vsi njeni člani, za delo posameznega ministrstva pa pristojni 

minister« (2. odstavek 4. člena ZVRS), da so ministri »odgovorni za odločitve in 

stališča vlade ter za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, kakor 

tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti« (17. člen ZVRS) ter da »minister v 

skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične usmeritve za 

delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo, izdaja predpise 

in druge akte iz pristojnosti ministrstva (...)« (18. člen ZVRS). Glede na navedeno je 

odgovornost za objavo novega, kot zapisano, nezakonitega javnega poziva k vložitvi 

kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev tudi ministrova. 

Nenazadnje bi se ob morebitnem nestrinjanju s ponovitvijo razpisa lahko »naslonil« 

tudi na 14. člen ZVRS (2. odstavek), ki določa: »Če minister meni, da obvezujoči 

napotki predsednika vlade ne izhajajo iz usmeritev vlade, lahko zahteva, da vlada 

obravnava sporno vprašanje.« Pomislekov, dvomov, opozoril, nestrinjanja, 

nasprotovanj, vsaj ne javno izraženih, iz ust ministra Dikaučiča nismo slišali. Pa četudi 

je na predstavitvi pred odborom za pravosodje med drugim dejal: »Kot pravnik sem 

seveda legalist in spoštujem sistem in zakone, ki jih sprejemate v Državnem zboru.« 

Doslej tega ni izkazal in upravičil, nasprotno – dopušča nezakonita ravnanja vlade ter 

pri njihovem izvajanju sodeluje. Celo več, razglasil se je za razlagalca oziroma 

zanikovalca pravnih aktov, preprosto zato, ker nekomu pač ne ustrezajo.  

 

Medtem ko je njegova predhodnica Lilijana Kozlovič prav zaradi razveljavitve prvega 

javnega poziva odstopila, se novi minister zdi idealna najdba. Je namreč funkcionar, 

ki nezakonita ravnanja dopušča in jih – denimo z uslužno objavo novega nezakonitega 

javnega poziva – celo izvaja, namesto da bi jih ustavljal in preprečeval. Minister 

Dikaučič še zdaleč ni branik vladavine prava, pač pa kot zagovornik in izvajalec 

nezakonitosti pravzaprav njen nasprotnik in namerni rušitelj.  

 

 

 

 

 



2. Dopuščanje nedopustnega odlašanja Vlade RS ter njenih selektivnih 

pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev. 

 

 

Na zadnji dan leta 2020 je bilo v Sloveniji 206 državnih tožilcev. Skupno število je tako 

dosegalo nekaj manj kot 77 odstotkov zasedbe, ki jo za državna tožilstva v Sloveniji 

predvideva Odredba o številu mest državnih tožilcev (in sicer 268), ter vztrajno upada 

(leta 2018 in 2017 je bila zapolnjenost tožilskih mest 83-odstotna, leta 2019 pa nekaj 

manj kot 79-odstotna). 

 

Navkljub očitni kadrovski podhranjenosti, s katero se zaradi upokojitev, odpovedi ali 

drugih načinov prenehanja državnotožilske funkcije sooča nemalo državnih tožilstev, 

se vlada že tako rekoč od nastopa mandata imenovanj tožilcev otepa oziroma jih 

ustavlja, ravnanje ministra Dikaučiča pa – vsaj za zdaj – ne daje prav nikakršnega 

upanja, da bo z njegovim prihodom praksa vlade kakor koli drugačna.  

 

V mandatih vlad, ki tožilstva niso skušale obvladovati in nadzorovati, pač pa so mu 

puščale ustavno zagotovljeni samostojnost in neodvisnost, je ministrski zbor o 

predlogih pravosodnega ministrstva odločil hitro, praviloma v mesecu dni. Aktualna 

vlada ravna nasprotno – namerno zavlačuje. To vsaj posredno izhaja tudi iz Skupnega 

poročila o delu državnih tožilstev za leto 20205, v katerem ob nemalo opozorilih o 

razkoraku med načrtovanimi in dejansko zasedenimi mesti državnih tožilcev lahko 

preberemo tudi svarila, denimo, »ob nakazanem trendu lahko pričakujemo, da državno 

tožilstvo z razpoložljivimi kadri ne bo zmoglo več obvladovati pripada, zagotavljati 

udeležb na narokih pred sodiščem, hkrati pa se bodo kopičile tudi nerešene zadeve« 

ali pa, da je v veljavnem sistemu »vloga državnih tožilstev pri pravočasnem 

zapolnjevanju mest zreducirana le na pravočasno načrtovanje kadrovskih resursov. 

Določene izboljšave bi bilo mogoče doseči s skrajšanjem rokov v izbirnih postopkih, 

po drugi strani pa dokončna odločitev o imenovanjih ostaja v rokah politike«.  

 

Iz nedavnega dopisa6 državnotožilskega sveta, v katerem vlado poziva k rednemu 

odločanju v postopkih imenovanj državnih tožilcev, je razvidno, da ministri še vedno 

 
5 https://www.dt-rs.si/files/documents/Letno%20poroc%CC%8Cilo%20DT%20za%20leto%202020.pdf 
6 19. julij 2021 



niso odločili o 12 kandidatih, v imenovanje predlaganih med 4. septembrom 2020 in 7. 

junijem 2021. Gre sicer za obdobje ministrovanja Lilijane Kozlovič, vendar pa minister 

Dikaučič vladne zavlačevalske taktike več kot očitno ni spremenil. Pa čeprav je na 

predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom všečno pritrjeval opozorilom in 

še bolj všečno napovedoval, denimo, da je kadrovska situacija »na tožilstvu kritična in 

se vsako leto celo slabša. Po podatkih, s katerimi razpolagam, imamo mi v bistvu 

zasedenih le še 65 odstotkov tožilskih mest in v tej zvezi je ključnega pomena, da 

ministrstvo za pravosodje v postopkih imenovanje le-te opravlja tekoče in da ni 

kakršnihkoli zastojev, ker bi to potem še poslabšalo. Torej, to pomeni, da se prosta 

tožilska mesta razpisujejo nemudoma, ko to sporočijo vodje tožilcev, in potem predloge 

za samo imenovanje v končni fazi tudi brez nekega odlašanja ministrstvo posreduje 

vladi, v bistvu se pa tu delo ministrstva tudi konča, ker to je v okviru pristojnosti 

ministrstva pač vse, kar lahko v tej zvezi naredi.« A ne gre spregledati, da so bile 

obetavne napovedi tedaj še kandidata Dikaučiča o promptnem odzivanju hkrati tudi 

vnaprejšnje pilatovsko umivanje rok. Kot pravni strokovnjak, če to je oziroma ker se 

tako predstavlja sam, brez dvoma ve oziroma bi moral vedeti, da težava ni v razpisih, 

pač pa v dokončanju postopka oziroma imenovanju državnih tožilcev. Ali drugače: ve 

oziroma moral bi vedeti, da takojšnji razpis prostih tožilskih mest ter takojšnje 

posredovanje predlogov nimata in ne bosta imela nikakršnega učinka, če vlada, ki ji 

gre pristojnost imenovanja državnih tožilcev, teh imenovanj noče opraviti oziroma jih 

opravlja selektivno. To njeno selektivnost potrjuje tudi državnotožilski svet, ki v 

omenjenem pozivu med drugim razkriva, da je vlada v devetih mesecih (september 

2020 – junij 2021) »o imenovanju nekaterih kandidatov odločala brez kakršnegakoli 

odlašanja« ter »da je v zvezi z določenimi razpisi, v okviru katerih je bilo razpisanih 

več istovrstnih državnotožilskih mest na istem državnem tožilstvu, nekatere 

predlagane kandidate imenovala, medtem ko o imenovanju drugih predlaganih 

kandidatov še ni odločala«. Celo več, v postopku imenovanja treh okrožnih državnih 

tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani je vlada imenovala kandidata, ki 

je bil v dokončnem mnenju državnotožilskega sveta po primernosti za imenovanje 

razvrščen na tretje mesto, medtem ko o predlogu za imenovanje kandidatov, 

razvrščenih na prvo in drugo mesto, sploh še ni odločila.  

 

Navedeno lahko pomeni – namerno ponavljamo – le eno, in sicer, da vlada – in z njo 

tudi minister Dikaučič – odloča selektivno oziroma ad personam, pri čemer ju brez 



dvoma vodijo politični motivi oziroma politična primernost predlaganih kandidatov. 

Zakon vladi sicer ne daje nikakršnih pristojnosti naknadnega preverjanja tožilcev. V 

postopku imenovanja ima zgolj formalno vlogo. Tako imenovano dokončno mnenje, ki 

temelji na preizkusu strokovnega znanja, osebnih lastnosti, sposobnosti in veščin, 

namreč pripravi državnotožilski svet, ki kandidate glede na oceno primernosti za 

imenovanje tudi razvrsti in vrstni red utemelji. Na podlagi tega mnenja minister za 

pravosodje nato vladi v imenovanje predlaga tistega kandidata, ki ga je državnotožilski 

svet ocenil kot najprimernejšega. Takšna ureditev ni naključna, nasprotno – je 

premišljeno namerna, da bi v največji možni meri (za)varovala neodvisnost tožilstva 

od vsakokratne vladajoče politike.  

 

In ravno to zadnje, namreč da je tožilec avtonomen in samostojen, vezan (samo) na 

ustavo in zakon, da je izključno v njegovih rokah odločitev, ali bo vložil kazensko 

obtožbo in kako jo bo zastopal, je za aktualno vlado najbolj moteče. Glede na molk in 

še vedno ustavljena imenovanja državnih tožilcev je vladni modus operandi očitno 

»posvojil« tudi minister Dikaučič. Zato je (so)odgovoren in (so)kriv za nedopustne 

posege izvršne veje v ustavni položaj državnega tožilstva, ki se, kot že zapisano, 

zagotavlja tudi prek postopkov imenovanja. In ustavitev imenovanj je ena od oblik 

pritiska.  

 

Druga, enako očitna oblika pritiska je namerna in naklepna nezapolnitev 

državnotožilskih mest, in to ne dodatnih, pač pa izpraznjenih mest, torej tistih, ki so 

določena kot potrebna za normalno delovanje državnih tožilstev (že omenjena 

Odredba o številu mest državnih tožilcev jih predvideva 268, konec leta 2020 je bilo 

tožilcev 206). Vsakemu ministru, še zlasti pravosodnemu, bi vsaj v zdravi demokraciji 

normalno delovanje državnih tožilstev moralo biti v interesu, razen, če je temeljni 

namen – prav zaradi neodvisnosti tožilcev – namerna oslabitev njihove operativnosti 

(tudi z redčenjem vrst) oziroma namerno zmanjševanje učinkovitosti tožilstva, katerega 

glavna naloga je sicer pregon storilcev kaznivih dejanj, njegova vloga pa v 

zagotavljanju učinkovitega sodstva primarna.  

 

Minister Dikaučič od nastopa mandata 15. junija 2021 vse opisano dopušča, s tem pa 

opušča dolžno ravnanje – in to je, med drugim, tudi zagotavljanje ustreznih razmer za 

delovanje tožilstva (gre za dolžnost države). Vladnim pritiskom in »molku organa« bi 



se moral upreti, jih ustaviti, preprečiti. Kot že zapisano, je v skladu z ZVRS odgovoren 

»za odločitve in stališča vlade ter za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju 

ministrstev, kakor tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti« (17. člen). Sam pa 

– nasprotno – sodeluje v osebni vojni predsednika vlade, ki jo ta bije z vsem 

neodvisnim in njemu nepodrejenim, očitno sledi svojim (in širšim) osebnim vzgibom, 

koristim in obetom, z nezakonitim zaviranjem pri kadrovanju izvaja preventivno 

oziroma opozorilno discipliniranje tako novih kot že imenovanih državnih tožilcev, s 

tem pa namerno in naklepno spodjeda pravno državo.   

 

 

 

3. Sodelovanje pri sprejemanju zakonskih predlogov, s katerimi Vlada RS 

posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. 

 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: ustavno sodišče) je 13. maja 

2021 sprejelo, kot jo je poimenovala poročevalka v zadevi, ustavna sodnica Katja 

Šugman Stubbs, »pra-odločbo vseh COVID-19« zadev (U-I-79/20), s katero je kot 

neskladne z ustavo prepoznalo 2. in 3. točko 1. odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih 

boleznih (v nadaljevanju: ZNB) ter pet vladnih odlokov, temelječih na omenjenih dveh 

neustavnih točkah. Medtem ko je ustavno sodišče odloke o začasni splošni omejitvi 

zbiranja ljudi razveljavilo, pa je za protiustavni del 39. člena ZNB dovolilo uporabo do 

odprave ugotovljene neskladnosti, za kar je Državnemu zboru RS naložilo dva meseca 

(od objave v Uradnem listu, torej do 3. avgusta 2021).  

 

Presojani del 39. člena ZNB vlado pooblašča, da zaradi preprečitve vnosa določene 

nalezljive bolezni v državo ali njene razširitve v državi prepove oziroma omeji gibanje 

in zbiranje prebivalstva. Očitke pobudnikov, češ da izpodbijana ureditev vladi podeljuje 

pooblastilo, da po lastni presoji, brez kakršnihkoli zakonskih omejitev in meril, izvirno 

odloča o omejevanju pravic posameznikov, so ustavni sodniki presojali z vidika 2. 

odstavka 32. člena in 3. odstavka 42. člena Ustave (po katerih se smeta svoboda 

gibanja ter pravica do zbiranja in združevanja omejiti z zakonom) v povezavi z načelom 

legalitete iz 2. odstavka 120. člena Ustave (ki zahteva, da izvršilna oblast deluje na 

podlagi in v okviru zakona). 



Ustavno sodišče je opozorilo na svojo dozdajšnjo presojo, po kateri izvršilna oblast 

(vlada) ne sme izvirno urejati vprašanj, ki sodijo na področje zakonodajnega urejanja 

(torej v državni zbor). Kadar zakonodajalec izvršilno oblast pooblasti za izdajo 

podzakonskega predpisa, mora prej v temelju sam urediti vsebino, ki naj bo predmet 

predpisa, ter določiti okvire in usmeritve za njeno podrobnejše podzakonsko urejanje.  

 

Ustavno sodišče je poudarilo, da je zahteva po določnosti zakonske podlage še zlasti 

stroga pri omejevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Splošni akt, s katerim 

se neposredno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine nedoločenega 

števila posameznikov, je lahko le zakon. Pri urejanju omejitev gibanja in zbiranja zaradi 

preprečevanja širjenja nalezljive bolezni po oceni ustavnega sodišča sicer ni v 

neskladju z Ustavo, če zakonodajalec zaradi učinkovitega varstva človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin ter izvrševanja pozitivnih obveznosti, ki izhajajo iz Ustave, 

predpisovanje ukrepov, ki pomenijo neposreden poseg v svobodo gibanja ter pravico 

do zbiranja in združevanja, izjemoma prepusti izvršilni oblasti. Vendar pa mora biti v 

zakonu določen ali iz njega jasno razviden namen ukrepov, poleg tega mora zakon 

dovolj natančno opredeliti dopustne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja 

svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja ter druga ustrezna varovala 

pred arbitrarnim omejevanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

 

Ustavno sodišče je presodilo, da izpodbijana zakonska ureditev tej ustavni zahtevi ne 

zadosti, saj vladi prepušča, da po lastnem preudarku izbira načine (vrste), obseg in 

trajanje omejitev, s katerimi (tudi zelo intenzivno) posega v svobodo gibanja (lahko tudi 

vseh) prebivalcev na ozemlju Slovenije. Prav tako ji prepušča, da v celotnem obdobju 

nevarnosti širjenja nalezljive bolezni prosto presoja, v katerih primerih, za koliko časa 

in na kako velikem območju države bo prepovedala zbiranje ljudi na javnih mestih, na 

katerih po mnenju vlade obstaja povečana nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Ob 

tem pa tudi ne določa varoval, ki bi lahko omejila prosto presojo vlade, kot sta dolžnost 

posvetovanja in sodelovanja s stroko ter obveščanje javnosti o okoliščinah in 

strokovnih stališčih, ki so pomembna za odločanje o ukrepih. 

 



Omenjeni povzetek odločbe ustavnega sodišča7 navajamo namerno, saj nazorno 

zgošča – recimo temu – navodilo vladi, kako popraviti vsebinsko povsem prazni 2. in 

3. točko 1. odstavka 39. člena ZNB oziroma kaj vse in kako določno je v noveli ZNB 

dolžna določiti, zlasti upoštevaje dejstvo, da omejitve pomenijo omejevanje človekovih 

pravic oziroma poseg vanje.  

 

Vendar vlada zapovedi ustavnih sodnikov – pričakovano – ni hotela razumeti, enako 

velja za njenega tedaj povsem svežega ministra Dikaučiča, pri katerem je – ker je 

zadolžen za področje pravosodja – njegovo ravnanje (torej ne-upor) še toliko bolj 

nedopustno. V nasprotju z nekaterimi drugimi odločitvami vlade, sprejetimi pred 

njegovim prihodom, se v tem primeru nikakor ne more zateči k izgovoru, da tedaj še ni 

bil minister – vlada je namreč novelo ZNB (ki se ji je koalicija ob vnovičnem glasovanju 

po vetu državnega sveta sicer »odrekla«) sprejela 18. junija 20218, torej tri dni po 

njegovem imenovanju. Kot je vehementno zapisala v sporočilu za javnost, »predlog 

spremenjenega 39. člena ZNB v celoti naslavlja vse v odločbi ustavnega sodišča 

izpostavljene ustavno problematične vidike dosedanje zakonske ureditve in bistveno 

zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov, saj 

med drugim na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila ter kazalnike, ki se 

upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih 

ukrepov, določa časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov itd. V primeru 

najbolj intenzivnih posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine pa predlog 39. 

člena določa poseben mehanizem, po katerem lahko posamezne ukrepe v trajanju nad 

90 dni podaljša samo Državni zbor«. 

 

Vsebina vladnega predloga novele ZNB9 seveda ni odražala zgornje »obljube« o 

dosledni uresničitvi odločbe ustavnega sodišča, prej nasprotno. Na to je izrecno 

opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora (v nadaljevanju: ZPS), češ 

da besedilo ohranja ustavno problematične vidike veljavne zakonske ureditve, saj na 

več mestih vladi še vedno omogoča prav to, kar ustavno sodišče graja, in sicer 

arbitrirano odločanje o ukrepanju ob morebitnem pojavu nalezljive bolezni – pa čeprav 

so ustavni sodniki jasno zapisali, da morajo biti zakonska pooblastila – prav v izogib 

 
7 U-I-79/20 
8 226. dopisna seja Vlade RS 
9 EPA 1975-VIII 



vladne samovolje in nesorazmernih omejitev človekovih pravic – dovolj določna 

oziroma nedvoumna. V predlogu novele ZNB večkrat najdemo besedi »zlasti« in 

»tudi«, zaradi česar so določbe pomensko izrazito ohlapne oziroma nedoločne. 

Popravljeni 39. člen sicer našteva različne ukrepe, ki jih lahko vlada sprejme, vendar 

pa ji prav »zlasti« in »tudi« omogočata sprejetje tudi drugih (nenavedenih in zato 

neznanih) ukrepov. Poleg tega besedilo ne predvideva izjem, pač pa njihovo izbiro 

prepušča vladi. Prav tako po mnenju ZPS iz predlaganih določil ni jasno, ali so vladne 

odločitve vezane na predloge strokovnih institucij in katerih konkretno, poleg tega pa 

predlog zakonske novele ne določa kriterijev, v katerih primerih je pravico dopustno 

omejiti ali je celo sploh ne zagotavljati. In to je samo nekaj temeljnih in najpogosteje 

izpostavljenih kritik. 

 

Kot zapisano, je vladna koalicija 15. julija 2021 ob vnovičnem odločanju, ki je sledilo 

vetu Državnega sveta Republike Slovenije10, novelo ZNB – seveda po navodilu vlade 

– zavrnila. A ne glede na to – njena vsebina je izrazito povedna: razkriva, kako 

odločitve ustavnega sodišča razume vlada (in sicer namerno napačno) oziroma – če 

smo natančni – kako brezsramno jih ignorira. Pri tem poslušno sodeluje tudi 

pravosodni minister Dikaučič.  

 

Odprave ustavnih neskladnosti v izpodbijanem 39. členu ZNB se je vlada lotila z novim 

ustavno nedopustnim besedilom. Namesto da bi odločbo dosledno uresničila, je v 

zakon prelila lastne protiustavne in (povečini) razveljavljene odloke, s katerimi je med 

epidemijo – zdaj je nedvoumno – krnila človekove pravice in temeljne svoboščine ljudi. 

Ali še drugače: namesto da bi se po novem fiasku na ustavnem sodišču svojim 

omejevalnim pristopom odpovedala, jih je skušala uzakoniti. To zgolj napoveduje, da 

se doslej uporabljeni represiji, ki jo po novem kroji tudi minister Dikaučič, ne namerava 

odpovedati.  

 

Namerno ponavljamo: posege v človekove pravice lahko sprejema le zakonodajalec 

(vlada pač ne), in to z zakoni, nikakor pa ne z akti, ki so po hierarhiji niže, denimo z 

 
10 Med razlogi za veto so državni svetniki zapisali: »Novo sprejeto besedilo ZNB predstavlja invaziven 
poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine ter ruši temelje pravne in demokratične države. Gre 
za nadaljevanje že začete samovolje izvršilne oblasti, dokončno razgradnjo najvišjih ustavnih načel, 
človekovih pravic in svoboščin, očitno zanikanje osnovnega dostojanstva vsakega posameznika in 
celotne družbe, odsotnost temeljnih vrednot kot tudi etično in moralno zavrženost.« 



odloki, kot je to mesece počela vlada. To ji je zaradi popolne vsebinske votlosti 

omogočal presojani del 39. člena ZNB, zdaj (k sreči) spoznan za protiustavnega. A 

vlada se temu očitno ne želi odreči. In prav zato je protiustavno prakso, ki jo je izvajala 

z odloki, skušala preliti v ZNB, računajoč, da ji njena interesna parlamentarna večina 

pač ne bo zvezala rok. Tako je – ob statiranju pravosodnega ministra – pokazala, da 

pravnega reda ne spoštuje, in dokazala, da se otepa demokratičnih mehanizmov 

nadzora nad svojim delom.   

 

Glede na več mesecev trajajoče vedênje predstavnikov vlade, kot da jim je v boju zoper 

epidemijo dovoljeno prav vse, je iluzorno pričakovati, da je vladna koalicija novelo ZNB 

zavrnila, ker bi sprevidela svojo zmoto. Nikakor, v zadnjem hipu se je zavedla 

neizogibne klofute v obliki zavrnitve novele ZNB ter si sklenila zgolj kupiti čas za nov 

poskus – vendar ne uresničitve ustavne odločbe, pač pa uzurpacije zakona, ki bi ji (tudi 

v prihodnje) omogočal nadzor in »obvladovanje« ljudi. Minister Dikaučič bo – glede na 

pokazano doslej – tudi takrat molčal in še naprej pomagal teptati načela pravne države. 

 

 

 

4. Škodljiva okrnitev delovanja edinega notariata v Spodnji Savinjski dolini, ki ga 

je pred tem Marjan Dikaučič hotel prevzeti sam. 

 

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič se do sedaj glede karierne uspešnosti ni 

posebej izkazal. Izkušenj s pravosodjem, politiko in vodenjem nima. Že ob prvi omembi 

njegovega imena kot morebitnega kandidata za pravosodnega ministra,  kot tudi danes 

(po nekaj mesecih ministrovanja) se sprašujemo, katere so tiste kvalitete in 

sposobnosti, zaradi katerih je bil iz anonimnosti izstreljen na ministrski stolček?  

 

V preteklem letu (2020) se je Dikaučič potegoval za notarsko mesto v Žalcu, a bil pri 

tem neuspešen, saj ni imel ustreznih delovnih izkušenj v pravosodnem sistemu. Zaradi 

ocene, da ne ustreza pogojem za opravljanje poklica notarja, je Dikaučič celo sprožil 

pritožbeni postopek – najprej na upravnem sodišču in nato še na vrhovnem sodišču v 

Mariboru – in bil pri tem neuspešen.  

 

Dosedanji žalski notar Srečko Gabrilo, ki je dosegel pogoje za upokojitev pa je moral 



zaradi Dikaučičevih pritožb in zavlačevanja postopka izbire svojega naslednika kar 

dvakrat prestaviti datum svojega načrtovanega odhoda v pokoj. Dikaučič je namreč 

takrat zavlačeval tako z dvigom pošte in do konca izteka roka čakal s pritožbo ter s 

tem časovno obremenjeval imenovanje novega notarja oziroma nadaljevanje 

opravljanja notarske službe v tem delu Slovenije.   

 

Povedno je tudi to, da se je na isti razpis za mesto notarja v Žalcu prijavila Dikaučičeva 

partnerka, ki je na razpisu prav tako neuspešno kandidirala in se zaradi tega tudi ona 

pritožila.  Tako kot Dikaučič tudi ona ni dvigovala pošte, zato se je celoten postopek 

še dodatno zavlekel. Nedavno nazaj pa je presenetljivo dobila službo v državni Pošti 

Slovenije. 

 

Dozdajšnji žalski notar je torej v želji, da notariat ne bi bil vmes zaprt, preložil svoj 

odhod v pokoj in vložil prošnjo za polletno podaljšanje delovanja, ki jo je tedanja 

ministrica Lilijana Kozlovič tudi odobrila. Ker v tem času pritožb še niso razrešili in 

odločba o izbiri novega notarja še ni pravnomočna, je žalski notar zaprosil še za 

trimesečno podaljšanje. Ker je ministrica v tem času odstopila, bi moral podaljšanje, s 

katerim bi zagotovil nemoteno in neprekinjeno delovanje notariata v Žalcu odobriti 

minister Marjan Dikaučič. A Dikaučič tega ni storil, čeprav je bila odločba že spisana. 

Na težave pri okrnjenem delovanju notariata ga je opozarjal tudi predsednik Zbornice 

notarjev Slovenije. Pomenljiv je odgovor ministra za pravosodje na pisno poslansko 

vprašanje z dne 10. 08. 2021, kjer navaja: »Naj poudarim, da si Ministrstvo za 

pravosodje z namenom zagotovitve kontinuitete poslovanja notarske pisarne na sedež 

notarskega mesta prizadeva postopek imenovanja notarja vedno voditi kar se da hitro, 

na morebitne zastoje v postopku zaradi vložitve (rednih) pravnih sredstev s strani 

neizbranih kandidatov pa ne more neposredno vplivati.« Najmanj cinično je, da to 

zapiše minister, ki istočasno nastopa v vlogi neizbranega kandidata.  

 

Dolgoletni žalski notar poudarja, da ni razlogov, zakaj minister ne bi odobril podaljšanja 

delovanja ter da gre pri tem zgolj za formalnost. To, da nekdo najprej (neuspešno) 

kandidira za mesto notarja v Žalcu, nato pa postane pravosodni minister in takoj zapre 

ta isti notariat oziroma okrne njegovo delovanje, omenjeni notar označuje kot kolizijo 

interesov. S tovrstnim ravnanjem ministra za pravosodje pa nekateri že vlečejo 

vzporednice z zgodbo z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, ki sta bila izbrana 



zakonito, a se je vlada ne glede na to odločila za ponovitev postopka.  

 

Tako od 1. julija letos notarska pisarna v Žalcu ne deluje več kontinuirano oziroma v 

polnem obsegu. Zaposleni na notariatu so bili napoteni na zavod za zaposlovanje, 

enkrat tedensko pa v Žalcu deluje notar iz Celja, sicer pa so ljudje prisiljeni storitve 

iskati drugje. Na notariatu so razočarani, na notarski zbornici prav tako, največ posledic 

pa bodo prav gotovo čutili prebivalci Spodnje Savinjske doline in okolice, ki so po skoraj 

treh desetletjih ostali brez notariata. Tako imajo prebivalci sedaj le omejen dostop do 

notarskih storitev. Posledično bodo lahko tudi finančno oškodovani, ali pa vsaj 

prikrajšani glede zagotavljanja njihovih pravic. Prav tako jim bodo ob poseganju po 

pravnih storitvah notarjev iz odročnejših krajev nastajali dodatni, nepotrebni stroški. 

Zagotovo pa vso to dogajanje ne bi pritegnilo toliko pozornosti, če se ne bi lani na 

razpisu za notarsko mesto in prevzem notariata med drugim potegoval prav minister 

za pravosodje. 

 

Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek je opozoril, da je prav v tem primeru, 

ki se navezuje na žalski notariat, pod novim ministrom Dikaučičem prišlo do 

spremembe prakse na ministrstvu. Če je doslej veljalo, da je mogoče podaljševati 

notarsko funkcijo do imenovanja novega notarja, to po novem pod taktirko Dikaučiča 

ni več mogoče.  

 

Če povzamemo, za več kot leto dni trajajočega postopka izbire notarja v Žalcu je zaradi 

zavlačevanja osebno odgovoren sedanji minister. Prav tako pa je minister Dikaučič 

odgovoren za zaprtje žalske notarske pisarne oziroma za njeno diskontinuirano 

delovanje.  

 

 

***** 

 

»Za vladavino prava namreč ni bistvena politika ali širša javnost, za vladavino prava je 

ključno samo pravosodje. Vsekakor bom v tem slabem letu mandata, če bom seveda 

dobil vaše zaupanje, na vsakem koraku skrbel za avtonomijo pravosodja in 

zagotavljanje vseh pogojev, ki jih posamezni deli sistema potrebujejo za opravljanje 

svoje funkcije.« To so besede, ki jih je minister Marjan Dikaučič izrekel v državnem 



zboru (ob predstavitvi na seji odbora za pravosodje) 10. junija 2021. Če je vedel in 

predvsem razumel, kaj govori, je skrajni čas, da se z ministrske funkcije poslovi, saj so 

njegova ravnanja diametralno nasprotna tedaj izrečenemu.  

Sicer pa je minister za pravosodje Marjan Dikaučič po navedbah spletnega portala 

24ur (6. september 2021) osumljen davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin. 

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je, kar je istega dne v oddaji Studio City 

potrdil tudi generalni državni tožilec Drago Šketa, že avgusta 2020 na murskosoboško 

okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo, ki pa o njej do danes še ni odločilo. To 

je le eden izmed podatkov, nikakor ne nepomembnih, ki jih Marjan Dikaučič javnosti ni 

razkril, pa bi jih moral, ker bi bilo to najmanj etično. 

 

Na podlagi naštetih in utemeljenih razlogov vlagatelji interpelacije o delu in 

odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča menimo, da ta ni 

primeren za opravljanje funkcije ministra, zato predlagamo Državnemu zboru 

Republike Slovenije, da ga razreši s funkcije ministra za pravosodje.  
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