Spoštovani gospod Dotto, spoštovani državni sekretar Zupan, cenjeni
kolegici iz Vrhovnega sodišča in spoštovani kolegi in sodelavci, lepo
pozdravljeni.
V mojem mandatu je to že drugi otvoritveni sestanek, na katerem se
formalno začenjajo aktivnosti v projektu, za katera smo pridobili sredstva
Evropske unije. Danes uradno začenjamo s projektom na področju
aktivnosti za krepitev vladavine prava skozi utrjevanje enakosti pred
zakonom in enako obravnavanje. Da gre za uraden začetek poudarjam
zato, ker so aktivnosti tekle že celo drugo polovico lanskega leta in
govorniki v nadaljevanju vam bodo lahko predstavili že precej konkretne
informacije o tem, kaj je že bilo narejeno.
Ta otvoritveni sestanek teče, za razliko od prvega, preko videokonference,
saj se v živo ne moremo srečati. Res, srečanje v živo ima poseben šarm,
a ta oblika omogoča, da ste na tem otvoritvene sestanku prisotni vsi
zainteresirani kolegi iz vseh državnih tožilstev, kar je odlično. Vse projekte
na Vrhovnem tožilstvu pripravljamo s ciljem, da čim bolj podpremo vas, ki
rešujete konkretne zadeve. Mislim, da bo projekt, ki se začenja danes,
prinesel dobesedno otipljivo podporo za sprejemanje informiranih
odločitev v enem od segmentov našega dela, zato sem posebej vesel, da
vam ga lahko predstavimo.
Projekt je razdeljen na dva sklopa in več vam bodo o njegovi vsebini
povedali strokovnjaki, ki so danes z nami, jaz bom zelo kratek. V prvem
sklopu bomo s podrobno raziskavo zaključenih zadev tožilstva preverili
stanje enotnosti na področju predlaganja in določanja kazenskih sankcij v
Sloveniji. Pridobili bomo primerjalni pregled pravne ureditve tega področja
v tujih državah. To je ključno, saj dober in enoten sistem podpira pravno
državo skozi zagotavljanje enake obravnave posameznikov v primerljivih
primerih. Pridobili pa bomo celo izhodišča za oblikovanje orodja za pomoč

pri predlaganju in pri določanju kazenskih sankcij. Lahko se izkaže, da bo
najustreznejša rešitve vzpostavitev informacijskega orodja. Ravno zaradi
slednjega je dragocena in dobrodošla podpora in interes za projekt tako s
strani ministrstva za pravosodje kot tudi s strani Vrhovnega sodišča RS.
Orodje bo treba namreč v poznejših fazah še zgraditi in seveda financirati,
da pa bo uporabno tako za državne tožilce kot tudi za sodnike, bo potrebno
sodelovanje obeh institucij.
Drugi sklop projekta je namenjen preverjanju razumevanje dela državnih
tožilcev ter obstoju povezave med izrečenimi sankcijami in dojemanjem
javnosti o delu tožilstva. Pridobili bomo še predloge za sistematično delo
na področju informiranja javnosti. Le posameznik, ki je dobro informiran in
pozna svoje pravice, lahko tudi dejansko, v konkretnem primeru uveljavlja
pravice, ki mu po zakonih v postopku pripadajo. Poleg tega pa je
razumevanje našega dela pomembno zato, da pripomoremo k zaupanju v
delovanje pravne države. Posamezniki, ki vedo več in razumejo delovanje
različnih institucij, se počutijo varnejše. V tem sklopu so predvidene tudi
praktične delavnice za tiste, ki so po tožilstvih vključeni v postopke
informiranja javnosti.
Podpora Evropske unije strukturnim reformam skozi tako imenovano
tehnično pomoč je po mojem prepričanju odličen primer, kako skupen
evropski prostor državam članicam in njihovim organom pomaga
pridobivati znanje in uvajati nove rešitve v delo z učenjem od drugih na
hiter in učinkovit način. Delovanje Generalnega direktorata za podporo
strukturnim reformam ne temelji le na zagotavljanju finančnih sredstev,
ampak podpira upravičenca do pomoči zlasti z dostopom do strokovnjakov
iz najrazličnejših področij iz cele Evrope. Tako organizacijsko kot glede na
način in pravila delovanja med organi v raznih državah so precejšnje
razlike, a med vsemi skupaj je že zbrana prav osupljiva pestrost znanja in

rešitev. Možnost, da pogledaš v več že obstoječih rešitev pri drugih,
podpira ustvarjalnost in razmišljanje izven ustaljenih okvirov pri iskanju
optimalnih rešitev za nas same.
V Evropski uniji ni potrebe, da vsi postavljamo vse od začetka. Lahko se
opremo na znanje drug drugega v prizadevanju ustvariti prostor, kjer ima
osrednje mesto varnost in vladavina prava.
Za zaključek se zahvaljujem sodelavcem, ki so začetek tega projekta
podprli s svojo prisotnostjo na tem dogodku. Zahvaljujem se ministrstvu
za pravosodje in Vrhovnemu sodišču, da sta nas podprla ob prijavi
projekta in da svojo podporo izkazujeta tudi z današnjo udeležbo.
Zahvaljujem se Evropski komisiji, da nas na naši stalni poti razvoja in
spreminjanja prepoznava kot zaupanja vrednega partnerja, kar nam
izkaže z odobritvijo sredstev za naše projekte. In hvala mojim sodelavcem
na Vrhovnem tožilstvu, ki skrbijo, da se ideje prelijejo na papir in razvijejo
v projekt.
Veselim se rezultatov aktivnosti, ki jo danes začenjamo, in možnosti, ki se
nam odpirajo. Vsem izbranim izvajalcem želim uspešno delo in
zagotavljam, da bo Vrhovno državno tožilstvo vesten in odziven partner.

