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Leto, ko so izumrle svete krave
Odmevne sodbe leta 2013 Na zatožni klopi visoki politiki, podjetniki, sodnik, cerkveni dostojanstvenik ...
Goreči kritiki slovenskega
pravosodnega sistema so v
minulem letu dobili kar nekaj
zaušnic, a je še vedno precej
opazk na račun dela sodišč, ki
imajo po večini politično ozadje. Lani je bilo končanih precej
odmevnih procesov, k hitrejšemu razpletu pa je sem in tja
svoje dodala možnost priznanja
krivde obtožencev v zameno za
milejšo sankcijo.
Mitja Felc
Najbolj je odmevala obsodilna sodba
v zadevi Patria, kjer je prvostopenjsko sodišče odločilo, da mora Janez
Janša zaradi kaznivega dejanja, povezanega z dajanjem oziroma sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa
finskih osemkolesnikov, v zapor za
dve leti. Lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča
je sodnica obsodila na leto in deset
mesecev zapora. Ker so menda vsi
ravnali koristoljubno, je vsakemu
naložila še 37 tisočakov stranske denarne kazni.
Trojici sta na zatožni klopi delala družbo še Jože Zagožen in Walter Wolf, a je bil kazenski postopek
zoper Zagožna izločen zaradi bolezni, kmalu po obsodilni sodbi soobtožencev pa je umrl. Wolf je med
sojenjem odšel v Kanado in je za
nacionalno televizijo izjavil, da se
»v Slovenijo ne bo vrnil, saj ni neumen«. Čeprav so predvsem Janševi
privrženci na vse grlo kričali, da je
sodba politični konstrukt, je pisni
odpravek 136 strani dolge sodbe dal
vedeti, da so večkrat slišani »na neznanem kraju ob neznanem času«
dobili nekaj konkretnih podatkov,
ki pa širši javnosti seveda niso (bili)
znani. Kakor koli, zadnjo besedo bo
imelo višje sodišče.
Vrsto kazenskih ovadb in obtožnic so preiskovalci spisali proti
nekdanjemu mariborskemu županu
Francu Kanglerju, sredi leta pa je
slišal prvo obsodilno sodbo. Zaradi
sporne oddaje stanovanja vedeževalki Karin Ježovita je bil obsojen na
sedem mesecev zapora. Septembra
so zaradi zlorabe uradnega položaja
na osem mesecev zapora obsodili
župana občine Komenda Tomaža
Drolca.
Okrajno sodišče v Ljubljani je
nekdanjega poslanca in premiera
Antona Ropa spoznalo krivega izdaje tajnih podatkov in mu izreklo
10.000 evrov denarne kazni. Nekdanji tržiški župan Pavel Rupar bi
po pravnomočnosti obsodbe zaradi
zlorabe uradnega položaja oziroma
pravic moral v začetku decembra

začeti prestajati enoletno zaporno
kazen, vendar je nekdanji državnozborski poslanec podal predlog
za alternativno obliko prestajanja
kazni in prošnjo za odlog izvršitve
kazni zapora.
Dolg jezik pa je znova tepel koprskega župana. Višji sodniki so potrdili obsodilno sodbo za Borisa Popoviča zaradi razžalitve kriminalista.
V kazensko evidenco si je pripisal
nova dva meseca pogojne zaporne
kazni s preizkusno dobo dveh let.
Popovič je sicer precej reden obiskovalec slovenskih sodišč.

Tajkunski epilogi
Če se s političnega parketa premaknemo na gospodarskega, je bilo lansko leto najbrž prelomno. Predstavniki policije so medije redno zasipali
z novicami o hišnih preiskavah zaradi suma gospodarskega kriminala
in korupcije, še večji premik pa je bil
narejen v sodnih dvoranah. Usodo
so zapečatili nekdanjemu šefu Merkurja Binetu Kordežu, ki prestaja kazen šest let in pet mesecev zapora, in
sicer je pravnomočno obsojen, da je
skupaj z dvema nekdanjima članoma
uprave Merkurja in družbo Kograd
Igem pri preprodaji trgovskega centra Primskovo oškodoval Merkur za
okoli devet milijonov evrov. Sodišče
na prvi stopnji mu je naložilo še vračilo 2,37 milijona evrov protipravno
pridobljene premoženjske koristi. A
to ni edini greh nekdanjega vodstva
Merkurja, zato bo Kordež na zatožno
klop še sedel.
Precej medijskega prostora je bilo
namenjenega propadli gradbinki
Hildi Tovšak, saj je v spremstvu pravosodnih policistov morala večkrat
na sodišče. Nekaj očitkov je priznala,
za nekatere pa so ji krivdo dokazali
v rednem kazenskem postopku. Zdaj
na Igu prestaja sedeminpolletno zaporno kazen, čaka pa jo še kopica
postopkov.
Na drugem koncu Slovenije, v koprskem zaporu, v knjižnici dela nekdanji predsednik uprave potopljenega Primorja Dušan Črnigoj. Začelo se
je s pravnomočno obsodbo v zadevi
Čista lopata (leto in dva meseca zapora ter denarna kazen), proti koncu
leta pa so ga na novogoriškem okrožnem sodišču zaradi zlorabe položaja ali pravic pri prodaji in nakupu
delnic Stavbenika leta 2001 obsodili
še na tri leta zapora, plačati bo moral
tudi 1,387 milijona evrov z zamudnimi obrestmi.
Višji sodniki so pravnomočno zapečatili še obsodilno sodbo (leto in
dva meseca zapora zaradi nezakonitosti pri razpisu za gradnjo letališkega stolpa na Brniku) za Ivana Zidarja,
ki pa zaradi bolezni še ni za zapahi.

Domnevno okvarjeno zdravje mu
preprečuje sodelovanje tudi v drugih
kazenskih postopkih.
Razočarana nad odločitvijo sodišča sta poleti hram pravice zapustila
Boško Šrot in Igor Bavčar. Prvega so
spoznali za krivega kaznivega dejanja zlorabe položaja pri gospodarski
dejavnosti, drugega pa kaznivega
dejanja napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja. Šrot je bil
obsojen na pet let in deset mesecev
zapora, Bavčar pa na sedem let. Oba
bosta morala plačati še 35.000 evrov
denarne kazni, Bavčar bo moral poleg tega vrniti še 21 milijonov evrov.
Sodba še ni pravnomočna, oba sta
napovedala pritožbo.

Obsodilno sodbo je slišal tudi visok cerkveni dostojanstvenik. Celjsko okrožno sodišče je nekdanjega
ekonoma mariborske nadškofije
Mirka Krašovca v zadevi Betnava
obsodilo na dve leti zapora zaradi
kaznivih dejanj naklepnega napeljevanja k poslovni goljufiji na škodo
EU. V tej zgodbi je bila obtožena tudi
Tovšakova, a je krivdo priznala.

Priznanje skrajša
postopke
Eden najbogatejših Slovencev Dari
Južna bo zaradi pranja denarja in
oškodovanja cestnega podjetja CGP
za državo opravil 1260 ur koristnega

ti še 150.000 evrov denarne kazni
in povrniti 336.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske
koristi.

Vrnitev bojevnikov
Da prav nihče (več) ni nedotakljiv,
je dokaz o obsodilni sodbi suspendiranega celjskega sodnika Milka
Škoberneta. Pet let in pol zapora,
19.622 evrov stranske denarne kazni
in vračilo 12.000 evrov umazanega
denarja se je glasila sodba v imenu
ljudstva. Obtoženi je kriv kaznivega dejanja podkupovanja, ker je kot
uradna oseba zahteval podkupnino
oziroma je privolil, da v zameno za

Največ gnojnice se je na pravosodje zlilo ob obsodbi Janeza Janše v zadevi Patria. Foto Uroš Hočevar
Nekaj mesecev pred iztekom dosojenega štiriletnega življenja za rešetkami je zrak na prostosti zadihal
Srečko Prijatelj, a bo, tako kaže, prav
kmalu spet jedel zaporniško hrano
(mimogrede, predčasno so ga izpustili zaradi vzornega vedenja in ker
je pridno delal v zaporniški kuhinji),
saj so ga koprski višji sodniki obsodili zaradi napeljevanja k dajanju daril
na dve leti in deset mesecev zapora.
Glavni akter nezakonitih poslov,
povezanih z zemljiščem na Orleški
gmajni, je bil nekdanji predsednik
uprave Luke Koper Robert Časar.
Za zlorabo položaja in nedovoljeno
sprejemanje daril je bil pravnomočno obsojen na pet let in devet mesecev zaporne kazni. Poleg tega je sodišče zanj odredilo odvzem 86.000
evrov.

dela, dosodili pa so mu še denarno
kazen v višini 1.313.000 evrov. Plačati mora tudi 187.000 evrov v dobrodelne namene, in sicer različnim
bolnišnicam. Južna je spoznal, da
ima tožilec Boštjan Jeglič v rokah trdne dokaze o njegovih nečednostih,
zato se je z njim dogovoril o priznanju krivde.
Isti tožilec je bil s priznanjem
krivde uspešen tudi v kazenskem
postopku zoper poslovneža Roka
Snežiča in Nenada Đukića, ustanovitelja znane odškodninske družbe
Poravnava. Tudi onadva sta klonila
pod težo dokazov in podpisala sporazum o priznanju krivde. Zaradi
goljufij, pranja denarja in davčne
utaje bosta v ječi preživela vsak
po tri leta, sicer z nekaterimi ugodnostmi. Vsak od njiju mora plača-

denar opravi določena dejanja, ki jih
ne bi smel.
Sodni preobrat se je zgodil v zadevi Balkanski bojevnik. Višje sodišče
je četverici obsojenih močno zvišalo
kazni, medtem ko je javnost čakala
na usodo preostalih, pa so nekateri
že skovali teorije zarote, da so drugostopenjski sodniki kazni zvišali le
zato, da bodo deloma pomirili ljudstvo in glavne akterje domnevne hudodelske združbe zaradi nezakonito
zbranih dokazov oprostili obtožb. A
se trinajsterica obtoženih vrača pred
sodnike, saj je višje sodišče sklenilo, da mora prvostopenjsko sodišče,
ki bo zdaj v drugačni sestavi, med
dokaze vrniti tiste, ki jih je v prvem
sojenju izločilo in zaradi česar so po
več kot dveh letih pripora odšli na
prostost.

Recikliranih odpadkov je vse več
Ločujmo odpadke Družba Slopak ugotavlja, da smo čedalje bolj ozaveščeni o pomenu reciklaže
Po statističnih podatkih in
javnomnenjskih anketah se pri
nas delež recikliranih odpadkov
iz leta v leto veča, prebivalci pa
smo čedalje bolj ozaveščeni o
pomenu njihovega ločevanja.
Te je resda nekoliko okrnila tudi
recesija, saj je bilo v zadnjih
letih občutiti bistven upad
avtomobilov, električnih in
elektronskih aparatov na trgu.
Bo manj tudi odpadkov?
Po javnomnenjski anketi o ločevanju
odpadkov, ki jo je družba Slopak spomladi 2012 izvedla v okviru projekta
Ločujmo odpadke, smo v Sloveniji

»vsako leto boljši«, kar dokazujejo
tudi količine odpadne embalaže, ki
jih Slopak prevzema pri komunalnih podjetjih. Anketa je še pokazala,
da je več kot 90 odstotkov vprašanih
prepričanih, da so dobro seznanjeni
z ločenim zbiranjem odpadkov.
Po izsledkih ankete 82 odstotkov gospodinjstev ločuje biološke
odpadke, papir in karton. Embalažo
jih ločuje 77 odstotkov, steklo 70,8
odstotka. Le 3,2 odstotka gospodinjstev odpadkov ne ločuje. Največ anketirancev embalažo, papir in steklo
zbira individualno in odlaga v ločene zabojnike pred stanovanjskimi
stavbami ali pa te odpadke odloži na
ekoloških otokih. Približno tretjina

anketirancev predaja papir tudi v
zbiralnih akcijah. V povprečju so dobro seznanjeni s tem, kateri odpadki
sodijo v posamezne zabojnike oziroma v katere zbirne centre, na primer
avtomobilske gume in odpadne baterije.
Ti sodijo v kategorijo posebnih
odpadkov, skupaj z akumulatorji,
izrabljenimi motornimi vozili, odpadno embalažo ter odpadno elektronsko in električno opremo. S
posebnimi odpadki je treba ravnati
na poseben način, nanje se nanašajo posebna pravila, saj vsebujejo
težke kovine, zaradi česar zahtevajo skrbno odlaganje in reciklažo.
J. Z.

PARTNERSTVO ZA OKOLJE
Evropski projekt LIFE 10 INF/SI/136 Ločujmo odpadke vodi družba
Slopak, d. o. o., partner je Delo, d. d. Vrednost projekta je 671.558 €.
Partnerja Slopak, d. o. o. in Delo, d. d. sofinancirata 51 % (342.495 €).
Evropska unija s podporo finančnega mehanizma LIFE+ sofinancira
49 % (329.063 €).
Na vprašanja o ločevanju odpadkov in varovanju okolja bomo
z veseljem odgovorili tudi v Nedelu.
Pošljite jih na naslov nedelo@delo.si (zadeva: varovanje okolja)

