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Milan Tr sporočam: 

Matej Accetto, sodnik Ustavnega sodišča RS, Beethovnova 10, Ljubljana, 

je med julijem 2017 in oktobrom 2019, predvsem pa 2. 8. 2017, 11. 1. 2018, 4. 9. 2018, 13. 9. 
2018, 19. 11. 2018, zatajil stopnjo poznanstva z Mirom Cerarjem, stranko SMC, skupino 
oblikovalcev programa SMC, svoje sodelovanje pri oblikovanju programa stranke in 
obljubo o tihi podpori skupini Milana Brgleza in Mira Cerarja, 

in 11. 1. 2018, ter 13. 9. 2018 to isto zatajil in hkrati podal neresnične navedbe glede stopnje 
poznanstva z Mirom Cerarjem, stranko SMC, skupino oblikovalcev programa SMC, 
svojega sodelovanja pri oblikovanju programa stranke, 

da bi - in potem tudi je - kot sodnik odločal v sporih, povezanih z Mirom Cerarjem, 
stranko SMC ali Milanom Brglezom, med drugim v sporih, v katerih je bila predmet 
odločanja odločitev Ksenije Klampfer, takrat načelnice upravne enote in sedaj ministrice 
SMC, odločitev Vesne Gjerkeš, takrat notranje ministrice SMC, ter prepoved koncerta, 
katero so javno podpirali SMC, Milan Brglez in Miro Cerar, 

s tem pa je zavestno kršil zakon ali izkrivljal pravo, da bi oškodovancem v postopku škodoval 
in/ali nasprotni stranki, Cerarju, SMC, Klampferjevi, Gjerkeševi neupravičeno dal prednost,  

pri tem pa je poleg storitve navedenega dejanja še povečal težo dejanja s tem, ko je 

pri odločanju vsakič zavrnil predloge ustavnega pritožnika,  

kršil videz nepristranskosti in oškodovancem povzročil veliko škodo, še posebej z 
odločitvijo dne 2. 8. 2017, ko ni sledil predlogom, s katerimi bi se nezakonito prepoved 
koncerta še lahko saniralo in s končno odločitvijo 4. 9. 2018, obakrat pa, kljub močni 
utemeljitvi predlogov na praksi ESČP, svoje odločitve sploh ni obrazložil. 

S tem je storil dejanje po prvem odstavku 288. člena KZ in predlagam ustrezen postopek. 



Obrazložitev: 

I. Za takšno ravnanje so po pravu Sveta Evrope, na primer v Nemčiji, sodniki obsojeni 

Republika Slovenija je v svoj pravni red vnesla kaznivo dejanje “Protizakonito, pristransko in 
krivično sojenje” na priporočila in po standardih Sveta Evrope in GRECO (Skupina držav proti 
korupciji) ter zagotovila, da bo sodniško korupcijo preganjala skladno s standardi Sveta Evrope.  1

Ker je to kaznivo dejanje na podlagi norm Sveta Evrope podobno urejeno v mnogih državah, 
bosta tožilstvo in sodišče morala upoštevati okvir in vsebino tega kaznivega dejanja v drugih 
državah. Na primer v Nemčiji je to isto kaznivo dejanje v 399. členu StGB in izoblikovana je 
natančna sodna praksa. Za dejanja, kot jih je storil sodnik Accetto, so v Nemčiji sodniki obsojeni 
in obsodbe je potrdilo tudi Vrhovno sodišče Nemčije (glej na primer obsodbo sodnika, ki je 
zatajil razloge za svojo izločitev, na eno leto in tri mesece zapora),  a več sodne prakse iz 2

Nemčije in drugih držav bosta našla tožilstvo in sodišče, to je njun naloga. V Avstriji, na primer, 
je  bilo samo v letih 2013-2015 kar 33 kazenskih postopkov proti sodnikom na podlagi 302. 
člena kazenskega zakonika.  Slovenijo sta Svet Evrope in GRECO kritizirala, ker je odstopala od 3

evropsko uveljavljenih standardov pri uveljavljanju teh norm in če bi tožilstvo in sodstvo tudi v 
tem postopku odstopala, bosta škodila mednarodnemu ugledu Slovenije, obsodbe na ESČP so 
neizogibne. Za spoštovanje norm Sveta Evrope ne zadostuje, da Slovenija ima kaznivo dejanje v 
predpisih. Mora ga tudi v praksi učinkovito izvajati. V nasprotju z zahodnimi demokracijami 
slovensko tožilstvo in sodstvo doslej nista pokazala, da bi to kaznivo dejanje jemala resno in po 
normah Sveta Evrope, saj še nikoli nista tožilstvo ni sprožilo, sodišče pa nikoli vodilo tovrstnega 
postopka. Predlagamo svetovanje predstavnikov in ekspertov z GRECA in zaslišanje njih ter 
tožilcev, ki so v Nemčiji uspešno preganjali to isto kaznivo dejanje, kot ekspertnih prič v 
postopku. Z zaslišanji se bosta ugotovila evropsko primerljiva obseg in vsebina tega kaznivega 
dejanja. 

Dokaz:  
- zaslišanje ekspertnih prič predstavnikov in ekspertov z GRECO,  
- zaslišanje ekspertnih prič nemških tožilcev, ki so uspešno preganjali to isto kaznivo dejanje v 

zadevi BGH 1 StR 366/09. 

II. 

Eden od oškodovancev je bil organizator prireditve, ki so jo pristojni organi najprej dovolili, nato 
pa jo je štiri dni pred predvidenim dnevom prireditve 20. 5. 2017 prepovedala Ksenija Klampfer 
iz SMC, takrat načelnica upravne enote Maribor, danes ministrica. V 20 urah je oškodovanec 
sprožil pravna sredstva pred MNZ in skladno z EKČP ter sodbo Baczkowski in ostali proti 
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Poljski (1543/06 z dne 3. 5. 2007) je zahteval, da pritožbeni organ MNZ pod vodstvom 
ministrice Vesne Gjerkeš iz SMC odloči še pred predvidenim dnevom prireditve, saj mora po 
praksi ESČP v primeru prepovedi prireditve odločiti o pritožbi še pred predvidenim dnevom 
prireditve, a ministrstvo pod vodstvom ministrice Vesne Gjerkeš iz SMC je kljub pozivom in 
urgencam čakalo preko dneva prireditve in z odločbo pritožbo zavrnilo. Brglez, tudi SMC, je 
javno podpiral prepoved dogodka. Odločevalca na prvi in drugi stopnji, Klampfer in Gjerkeš, sta 
torej pripadali stranki SMC in tretji funkcionar, Brglez, je tudi pripadal SMC. Oškodovanec je 
sprožil upravni spor, ki ga je sodišče razdelilo na štiri dele in v treh od teh štirih je oškodovanec 
vložil ustavne pritožbe ter dve pobudi za oceno ustavnosti: opravilne številke  Up-646/17, U-
I-41/18, Up-169/18, U-I-102/18, Up-284/18. V vseh treh postopkih, skupno v petih zadevah, je 
odločal tričlanski senat v sestavi tihega agenta SMC Mateja Accetta, Špelce Mežnar in Jadranke 
Sovdat.  

Accetto je odločal v najmanj naslednjih odločitvah: 
- Zadeva Up-646/17, Sklep, s katerim se zavrne predlog o začasnem zadržanju, z dne 2. 8. 2017, 

v sestavi Mežnar, Accetto, Sovdat, v spisu na Ustavnem sodišču. 
- Zadeva Up-169/18, U-I-41/18, Sklep s katerim je bil zavrnjen predlog o prednostni obravnavi, 

v spisu na Ustavnem sodišču. 
- Zadeva Up-646/17, Sklep o zavrženju ustavne pritožbe, brez obrazložitve, končna odločitev, z 

dne 4. 9. 2018, v sestavi Mežnar, Accetto, Sovdat, v spisu na Ustavnem sodišču. 
- Zadeva U-I-102/18, Up-284/18, Sklep, da se zavrne predlog, da se zadrži sodba glede 

Thompsona in zavrže predlog, da se zadrži izvajanje zakona, z dne 19. 11. 2018, v sestavi 
Mežnar, Accetto, Sovdat, v spisu na Ustavnem sodišču. 

Dokaz:  
- kopije sklepov, priloženi ali v spisih pri Ustavnem sodišču RS, Beethovnova 10, Ljubljana. 

III. 

Dne 14. 10. 2019 so se na portalu Požareport pojavile kopije elektronske komunikacije med 
ovadenim Accettom in Milanom Brglezom, Mirom Cerarjem, Erikom Kopačem in Petrom 
Jamnikarjem in še nekaterimi prikritimi osebami. V njih ovadeni Accetto sodeluje pri nastanku 
strankinega programa. Acceto je 14. maja, šest dni po oznanitvi Cerarja, da s somišljeniki 
ustanavlja stranko, Brglezu, Jamnikarju in še ostalim vključenim v ustanavljanje stranke, poslal 
mail, v katerem pravi, kaj bi »kazalo bolj poudariti« v programu na področju zunanje politike, 
čemu bi »morali pri delovanju v okviru EU…nameniti pozornost«, kaj »bi bilo dobro zapisati že 
v temeljne usmeritve in povzetke programa«, da bo »potencialni volivec (in novinar, ki bo 
intervjuval Mira, in končno vsakdo, ki bo želel ravnati v skladu s strategijo zunanje politike) 
vedno vesel čim bolj konkretnih oprijemljivih ciljev in načrtov zunanje politike.« Acceto ljudem 
iz nastajajoče stranke ni zgolj podajal svojih strokovnih mnenj, pač pa je imel pri tem že v 
mislih, kaj pričakujejo njihovi potencialni volivci. Dva dni pred napovedjo Cerarja o ustanovitvi 
stranke, 6. maja 2014, je ob svojih sugestijah programa na zunanjepolitičnem področju zapisal: 
»…ker še vedno verjamem, da bi Miro s pomočjo prave ekipe moral prezračiti politično sceno, 
bom skušal na kratko podati nekaj vsebinskih pripomb na gradiva kolege Milana (Brgleza)
… Uporabite, če in ko se vam zdijo uporabne«. Torej je bilo Accetu že pred javno najavo nove 
stranke kristalno jasno, da je njegovo sodelovanje v okviru pomoči pri Cerarjevi nastajajoči 
stranki in tudi mediji so o političnem angažmaju Cerarja veliko pisali že nekaj tednov pred tem. 



Accetto tudi ponuja, da bo “tajni podpornik” prizadevanj skupine in stranke. V postopku se bo 
razčistilo, kaj točno je s tem mislil, da bo “tajni podpornik”, kdo so člani skupine, ki jo podpira, 
kako jih je tiho podpiral, kako so komunicirali, kako je to v praksi potekalo. Zato bo potrebno 
zaslišati člane skupine in analizirati njihovo komunikacijo in način dela. 

Dokaz:  
- elektronska sporočila med Accettom in ostalimi, objavljena na Požareport  4

- zaslišanje oseb, ki so pošiljatelji ali prejemniki sporočil, hišna preiskava domov in pisarn, 
preverba njihove medsebojne in ostale komunikacije v zadnjem času, elektronskih naprav, 
telefonskih klicev, elektronske pošte, zaslišanje družinskih članov in ostalo, kar je običajno pri 
pregonu kaznivih dejanj korupcije 

IV. 

Accetto ni razkril stopnje poznanstva z Cerarjem, Brglezom, SMC ali skupino, kateri je obljubil 
podporo, celo aktivno jo je zatajil in se ni izločil v zadevah, kjer bi lahko nastal dvom v 
pristranskost zaradi odnosa z Cerarjem, Brglezom, SMC ali s skupino kateri je obljubil tiho 
podporo. Ustavno sodišče je najmanj dvakrat odločalo o predlogu za izločitev Accetta. Prvič 11. 
januarja 2018, je Ustavno sodišče zapisalo, da je Accetto “pojasnil, da ni sodeloval pri pisanju 
strankinega predvolilnega programa in da jima je s predsednikom Vlade dr. Mirom Cerarjem 
skupno zgolj to, da se kot profesorja prava poznata iz istih strokovnih krogov.” Poudarjamo, “ni 
sodeloval” in “skupno zgolj to”. Drugič je sodišče 13. septembra 2018 podobno zahtevo zavrnilo 
s pojasnilom, da so navedbe o tem, da je Accetto “sodeloval pri sestavljanju programa politične 
stranke SMC” pavšalne. Že navedena sklepa Ustavnega sodišča potrjujeta, da je sodnik zatajil 
resnično stopnjo poznanstva z Cerarjem, zatajil sodelovanje pri sestavljanju programa stranke in 
zatajil obljubo tihe podpore skupini. Predsednik Ustavnega sodišča Rajko Knez je navedel, da so 
bili sodniki, se pravi tudi on, seznanjeni s sodelovanjem Accetta s SMC. Da se razčisti, koliko je 
bil seznanjen, predlagamo zaslišanje. Če bo zatrjevanje Rajka Kneza neskladno s sklepi 
Ustavnega sodišča, predlagamo zaslišanje ostalih prisotnih, da se ugotovi, ali je resnično to, kar 
piše v sklepih Ustavnega sodišča ali to, kar zatrjuje Knez. 

Dokaz:  
- Sklepa Ustavnega sodišča RS z dne 11. 1. 2018 in 13. 9. 2018, v spisih na Ustavnem sodišču 

in na spletu.  5

- Zaslišanje Mateja Accetta in Rajka Kneza in v primeru neskladja izjav Rajka Kneza s sklepi 
sodišča tudi zaslišanje ostalih 

 Požareport: Klika SMC: Dokumenti in dokazi: Podporedsednik Ustavnega sodišča lagal kolegom, strankam postopkov in javnosti. 4
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 Na primer na: Požareport: Klika SMC: Dokumenti in dokazi: Podporedsednik Ustavnega sodišča lagal kolegom, strankam 5

postopkov in javnosti. 14. 10. 2019: http://pozareport.si/post/497235/pravna-klika-smc-dokumenti-in-dokazi-podpredsednik-
ustavnega-sodisca-lagal-kolegom-strankam-postopkov-in-javnosti 

http://pozareport.si/post/497235/pravna-klika-smc-dokumenti-in-dokazi-podpredsednik-ustavnega-sodisca-lagal-kolegom-strankam-postopkov-in-javnosti
http://pozareport.si/post/497235/pravna-klika-smc-dokumenti-in-dokazi-podpredsednik-ustavnega-sodisca-lagal-kolegom-strankam-postopkov-in-javnosti
http://pozareport.si/post/497235/pravna-klika-smc-dokumenti-in-dokazi-podpredsednik-ustavnega-sodisca-lagal-kolegom-strankam-postopkov-in-javnosti
http://pozareport.si/post/497235/pravna-klika-smc-dokumenti-in-dokazi-podpredsednik-ustavnega-sodisca-lagal-kolegom-strankam-postopkov-in-javnosti


V. 

Ustavni sodnik Accetto, tihi agent SMC, je torej odločal v sporu, katerega predmet so odločitve 
pomembnih članov SMC in državnih funkcionarjev iz SMC. Vsi odločevalci v projektu 
prepovedi koncerta so bili iz SMC, vključno s Klampferjevo, Gjerkeševo in s podporo Milana 
Brgleza ter Mira Cerarja. 

Dokaz: 
- zaslišanje Vesne Gjerkeš, Ksenije Klampfer, Milana Brgleza, Mira Cerarja, Mateja Accetta 

VI. Škoda pri oškodovancih 

Oškodovancev je 1200 oseb, ki niso mogle doživeti koncerta, odvzet jim je prijeten večer, 
poseženo v svobodo zbiranja (druženje) in izražanja. Oškodovanci so nastopajoči (poseženo v 
svobodo umetniškega izražanja in finančna škoda) in sodelujoča podjetja (poseženo v svobodno 
podjetništvo in finančna škoda). Oškodovancem je škoda nastala s prepovedjo dogodka (za 
katero se je kasneje izkazalo, da je bila nezakonita, kar je s pravnomočno sodbo poleti 2019 
potrdilo Upravno sodišče) in z odločitvami sodnika Accetta, saj je prišla pravica poleti 2019 
prepozno in protipravno prepovedane prireditve ni več mogoče izvesti (ESČP je potrdilo, da so 
tovrstni dogodki enkratne narave in zato neponovljivi, zato bi sodišče moralo odločati takoj in 
izjemno previdno). Organizator je prodal 1200 vstopnic, denar je kupcem vrnil. Nastali so mu 
stroški oglaševanja, priprave oglasov in plakatov, varnostne službe, priprave na koncert, najema 
dvorane, postavitve ozvočenja, najema opreme ozvočenja, izguba dobička zaradi neizvedenih 
gostinskih storitev, stroški pravne pomoči, nastala škoda na imenu in ugledu, zaradi prepovedi je 
bil označen da širi sovraštvo. Kot s.p. je odgovarjal z vsem svojim premoženjem, moral kriti 
stroške promocije in priprave koncerta, kar je ogrozilo finančni obstoj njega in družine, do danes 
pa mu nobena škoda ni bila povrnjena, čeprav je od poletja 2019 pravnomočno potrjeno, da je 
bila prepoved nezakonita. Škoda je nastala z odločitvami Accetta, ker je kršena pravica do 
nepristranskega sojenja ter videz nepristranskosti, kršitev pravic pa je škoda že sama po sebi. 

Dokazi: zaslišanje oškodovancev 

VII. Elementi dejanja 

Prisotni so vsi elementi dejanja po 288. členu:  
- Matej Accetto je sodnik, ki je vodil sodni postopek ali izrekal sodno odločbo 
- zavestno je kršil zakon ali izkrivljal pravo s tem, ko je zatajil in podal neresnične navedbe 

glede stopnje poznanstva z Mirom Cerarjem, Milanom Brglezom, skupino z elektronske 
pošte, stranko SMC, glede sodelovanja pri oblikovanju programa in glede obljube tihe 
podpore  

- dejanje je storil, da ne bi bil izločen z odločanj o zadevah povezanih s SMC, v konkretnem 
postopku pa tudi, da ne bi prišlo do koncerta, da bi oškodovancu škodoval ali neupravičeno 
dal prednost nasprotni stranki, povezani s SMC. 

Za razlago posameznih elementov ne velja odstopati od uveljavljenih razumevanj v Evropi, na 
primer člena 339 StGB “Izkrivljanje prava” v Nemčiji, saj je naš člen kopija nemškega. V 



Evropi, tudi v Nemčiji, velja to kaznivo dejanje za vse člane sodnega senata, sodnike in 
porotnike, in se ne šteje da bi “vodil” sodni postopek samo eden od njih. Namen, da bi škodil 
oškodovancu ali da bi neupravičeno dal prednost nasprotni stranki, povezani s SMC, se pri 
takšnem podajanju neresničnih navedb šteje za izkazanega. Glede tega naj se sledi normam 
držav Sveta Evrope, predvsem Nemčije. Zavedal se je, da govori neresnico. Zavedal se je ali pa 
bi se moral zavedati, da bi iz odločanja moral biti izločen, hkrati pa bi se moral zavedati na 
podlagi navedb oškodovanca o sodbah ESČP, da so bile odločitve nižjih stopenj v neskladju s 
pravom ESČP, saj je oškodovanec jasno citiral ESČP, ki je v zadevi Baczkowski odločilo, da 
morajo v zadevah prepovedi javne prireditve pritožbeni organi odločiti izjemno hitro, prve 
stopnje pa pred dnevom prireditve. Lahko bi se izločil sam, a se ni. Vzbudil je strah o 
pristranskosti (to je izraz nemške zakonodaje) sodišča in videz nepristranskosti. 

VIII. Glede postopka 

Tožilstvo bo moralo upoštevati 167. člen Ustave, po katerem “Sodniki ustavnega sodišča uživajo 
enako imuniteto kakor poslanci državnega zbora. O imuniteti odloča državni zbor.”. V zvezi s 
poslansko imuniteto ustava določa, da “Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se 
sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora” (2. 
odstavek 83. člena). Ustava določa tudi, da “Sodnik ne sme biti priprt, niti ne sme biti brez 
dovoljenja državnega zbora zoper njega začet kazenski postopek, če je osumljen kaznivega 
dejanja pri opravljanju sodniške funkcije (2. odstavek 134. člena Ustave).  

Tožilstvo bo moralo takoj pridobiti dovoljenje Državnega zbora. Slovenijo Svet Evrope in 
GRECO pogosto kritizirata zaradi politizacije postopka, saj v Nemčiji, Avstriji in ostalih državah 
ni neka politična odločitev pogoj za nadaljevanje postopka. Če Državni zbor poštenega sodnega 
postopka ne bo omogočil, bo ugled Ustavnega sodišča in Slovenije še nižji.  Če bi DZ slučajno 6

odločil, da ne dovoli postopka, bo že zaradi preprečitve poštenega postopka Slovenija kršila 
pravo Sveta Evrope in bo obsojena v ESČP v mnogih zadevah, kjer je sodil Accetto,  Svet 7

Evrope in Greco pa bosta tudi odločila, da Slovenija nima učinkovitega sistema preverjanja 
tovrstnih dejanj in da ima politiziran postopek (kar sta Svet Evrope in Greco za Slovenijo že 
ugotovila, Slovenija pa to zanikala: glej komunikacijo med Slovenijo in GRECO v 4. 
ocenjevalnem krogu). 

Prosimo, da čim prej sprožite postopek pri Državnem zboru RS in izvedete ostale korake. 

S spoštovanjem, 
         Milan TROL 

 Greco je zapisal, da slovenski sodniki niso razumeli celovitosti vprašanja navzkrižja interesov, da so postopki v sodstvu 6

spolitizirani, da je pri sodnikih prisotno "zanemarjanje vprašanja nadzorovanja integritete in preprečevanja korupcije" in to je "lahko 
eden od glavnih razlogov za slabo javno podobo pravosodja.". Piše tudi, da ima predsednik sodišča jasno odgovornost glede nadzora 
sodnikov, tudi glede njihove integritete in obnašanja - odgovornost do javnosti. Greco je ugotovil, da v Sloveniji noben kazenski 
postopek proti sodniku ni niti stekel in da priporočila zelo slabo izpolnjuje (do leta 2016 le 4 od 19, do leta 2017 le 12 od 19).
 ESČP je Slovenijo že obsodil, ker se ustavna sodnika Lojze Ude in Marta Klampfer nista izločila, a takrat ni šlo za kaznivo dejanje, 7

ker nista lagala, ni bila predlagana njuna izločitev in o njuni povezavi s stranko ni bilo razprave.


