Nagovor ministra Dikaučiča na otvoritvi razstave natečajnih elaboratov za NSS
30.5.2022, ob 13.uri, Cukrarna

Spoštovani,
dober dan in lepo pozdravljeni na današnji otvoritvi razstave natečajnih elaboratov za novo
sodno stavbo v Ljubljani.
V zadnjih dveh letih smo z dokončanjem javnega natečaja, v sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor, naredili pomemben korak v smeri realizacije dolgo pričakovane
investicije Nove sodne stavbe v Ljubljani, za katero pričakujemo, da bo dokončana v letu
2026.
Tako s ponosom otvarjam razstavo, na kateri si lahko ogledamo najboljše rešitve, ki jih je
izbrala 9 članska ocenjevalna komisija, sestavljena iz predstavnikov arhitekturne stroke,
predstavnikov Ministrstva za pravosodje kot naročnika, ter sodstva kot uporabnika.
Projekt nove sodne stavbe ima že res dolgo brado, saj je bila nujnost investicije
prepoznana že v letu 2006, s prvo identificirano lokacijo ob Masarykovi cesti, ki pa je bila v letu
2013 zamenjana za novo, primernejšo lokacijo, ob Dunajski cesti za Bežigradom.
Prostorska organiziranost sodišč in kondicija sodnih stavb po Sloveniji, za katero skrbi
Ministrstvo za pravosodje, ni optimalna, zlasti pa ne v Ljubljani, kjer imamo večino
prostorov, v katerih delujejo prvostopenjska sodišča, v najemu.

Prostori sodišč so razpršeni po centru Ljubljane in zaradi odvisnosti od najemodajalcev
podvrženi različnim tveganjem, kar zmanjšuje odpornost sodstva na zunanje dejavnike, hkrati
pa ne pripomore k večji učinkovitosti poslovanja sodstva.
Na Ministrstvu za pravosodje si zato intenzivno prizadevamo, da bi končno realizirali
investicijo izgradnje Nove sodne stavbe v Ljubljani, s katero bi celostno rešili
prostorsko problematiko prvo-stopenjskih sodišč v Ljubljani.
Investicija bo omogočila njihovo koncentracijo na eni lokaciji in prinesla multiplikativne
učinke na več področjih delovanja sodišč - od izboljšane logistike v poslovanju, do
optimizacije stroškov varovanja, časovnih prihrankov, zagotovitve primernih prostorov za
nadaljnjo digitalizacijo poslovanja in izboljšanje odpornosti na zunanje vplive.
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Z novo investicijo bodo sodišča pridobila primerno velike, opremljene razpravne dvorane in
prostore za vpisnike, hkrati pa se bo zagotovila tudi dostopnost prvosotpenjskih sodišč
za vse državljane, tudi funkcionalno ovirane.
Z ločitvijo javnega od poslovnega dela bo zagotovljena tudi večja varnost zaposlenih in
obiskovalcev oziroma uporabnikov storitev.

Nenazadnje pa bo investicija v nič energijsko stavbo pomenila tudi napredek na področjih,
vezanih na cilje, povezane z okoljem in obnovljivimi viri energije, saj bo prispevala k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in povečanju energetske učinkovitosti, ter uredila
degradirano območje gradbene jame ob Dunajski cesti za Bežigradom.
Investicija v izgradnjo Nove sodne stavbe je, v skladu z Interventnim zakonom za odpravo ovir
pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, uvrščena
tudi med pomembne investicije v državi.
Ko gledamo rezultate natečaja in med nami tudi bodoče projektante Nove sodne stavbe smo
prepričani, da bomo projekt, ki bo Ljubljani prinesel novo javno stavbo, in nam bo lahko vsem
v ponos.
Spoštovani,
dovolite mi, da izkoristim priložnost, in se na koncu zahvalim vsem, ki ste pripomogli k
realizaciji tega natečaja: članom ocenjevalne komisije, predstavnicam vseh treh sodišč ter
sodelavkam z Ministrstva za pravosodje.
Hvala in vse dobro vam želim tudi pri končni realizaciji projekta!
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