
                                                      
 

 

 

 

 

 

Napoved za medije 

četrtek, 9. december 2021 
 

 

 

Kako bomo z novo 135-milijonsko sodno palačo 

prikrajšani davkoplačevalci in kakšne nepravilnosti se 

dogajajo pri njenem začetku? 
 

 

 

Kakšne nepravilnosti se dogajajo v natečaju za novo sodno stavbo in drugje? 

Zakaj si tega še nihče ni upal povedati na glas? Kakšne mahinacije so bile 

pri natečaju za novo sodno palačo v Ljubljani, ki je eden najpomembnejših 

državnih objektov? Zakaj je cena za 30 ali 40 milijonov evrov višja, kot bi 

lahko bila? Kako bomo s tem prikrajšani davkoplačevalci?  

To je le nekaj tem, o katerih bodo priznani arhitekti javnosti prvič povedali na 

glas, in sicer na novinarski konferenci. Ta bo v torek, 14. decembra, ob 11. 

uri v stavbi Diamant (BTC) v 2. nadstropju, na Italijanski ulici 8 v Ljubljani. 

Govorci bodo: 

– Boris Matić, dipl. inž. arhitekture, iz arhitekturnega biroja Scapelab, 

– Marko Studen, dipl. inž. arhitekture, iz arhitekturnega biroja Scapelab, 

– Jernej Šipoš, dipl. inž. arhitekture, iz arhitekturnega biroja Scapelab. 
 

V arhitekturnem biroju Scapelab, ki ima več kot 20-letno tradicijo, so izvedli 

in uresničili več velikih in zahtevnih projektov. Sodelovali so tudi na 

nedavnem natečaju za novo sodno stavbo v Ljubljani. Ta je bil izpeljan 

neprimerno in nedopustno. Zgodba, ki je v ozadju, je bizarna. Pri natečaju 

so se dogajale številne nepravilnosti, pri izboru zmagovalcev pa se je 

pozabilo na vse norme in pravila. Nova sodna stavba je tako že na začetku 

poti zaznamovana s škandaloznimi napakami. 
 

 

 

Scapelab je arhitekturni biro z več kot 20-letno tradicijo. Izvedli in uresničili so več velikih in 

zahtevnih projektov. Sem zagotovo sodita tehnološko središče ELES s pripadajočim centrom 

vodenja elektroenergetskega omrežja in Galerija Cukrarna v Ljubljani. Po njihovih načrtih se 

gradita tudi najvišji stanovanjski stolpnici v Sloveniji – poslovno-stanovanjski kompleks Spektra v 

Ljubljani z več kot 200 stanovanji. Med mnogimi natečajnimi nagradami in priznanji je biro 

prejemnik Piranesijevega priznanja (Čufarjev trg, 2005), Zlatega svinčnika (Prenova Slovenske 

ceste, 2015) in Plečnikove nagrade (Tehnološko središče ELES, 2019). 
 

Več informacij: 

Agencija Andreja Jernejčič – Lin&Nil 

telefona: 01 547 65 18, 041 812 669 

e-pošta: info@jernejcic.si 
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