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Nemalo simbolike je v tem, da se
poslanci vračajo v razpuščeni
parlament, da bi zaključili
pravosodne zgodbe, zaostrili
fronto proti gospodarskemu in
korupcijskemu kriminalu:
poslavljajoča se vlada si jo je
vpisala v vrh svojega programa.
Pomenljiva zavrnitev cunamija
državnega sveta, ki je praktično
brez prepričljivih argumentov, a z
vidljivimi interesnimi koalicijami
povozil vseh pet zakonov, ki so jim
malo pred izrednim koncem
tekoče parlamentarne sezone
zeleno luč prižgali poslanci, je v
sinočnjem 5 : o za zakonodajnih
pet s protitajkunskim trojčkom v
jedru. Vsaj tretjino trojčka, zakon o
odvzemu premoženja nezakonite-
ga izvora, ki je v "drugi vaji" dobil
skoraj plebiscitno potrditev, je
podprla tudi pravosodni politiki
pod to vlado izrazito nemila SDS,
ki gre na predčasne parlamentarne
volitve z obsežnim pravosodnim
(proti)programom. Na 5 : o
državnega sveta (proti protitaj-
kunski zakonodaji; loterijski pa
zakon o gospodarskih družbah sta
bila tu bolj za spremljavo) je
državni zbor v ponovnem
glasovanju, ko je bilo nujno
nadpolovično strinjanje, torej
glasovi najmanj 46 poslancev,
reagiral s prepričljivim povratnim
5 : o za. In to s soglasjem, ki je
skrajno neugodnim političnim
okoliščinam navkljub šlo prepri-

čljivo čez potrebno večino. Saj,
malo težje bi sicer kandidati za
četrtodecembrske čestitke z vseh
političnih strani prisegali, da
kriminal, ki Sloveniji bitke z
gospodarsko in finančno krizo ne
lajša, izženejo iz dežele.
Še enkrat bodo parlamentarci pred
izrednimi volitvami šli v poslan-
ske klopi, da bi tožilci dobili
državnotožilski svet, vpisan v novi
zakon o državnem tožilstvu, ki bo
od prihodnjega tedna v uporabi, z
njim pa skupina tožilcev za pregon
organiziranega, korupcijskega
kriminala - da bi ga lažje in bolje
dohajala -, povišana v specializira-
no tožilstvo in kadrovsko krepkej-
ša. Če se posreči še to parlamentar-
no dejanje, bo odhajajoče oblasti
reforma kazenskega pravosodja še
enkrat več odkljukana. Kriminali-
stom v nacionalnem preiskoval-
nem uradu in posebnim oddelkom
sodišč za sojenje najhujšemu
kriminalu se pridružuje okreplje-
na tožilska fronta, orodje proti
nezakonitemu premoženju je tudi,
vse po vrsti mora zdaj (še bolj) s
papirja v prakso, da ni zakonodaj-
ne osnove in ne vem česa vse ne, se
bo poslej veliko težje opravičevati.
Državni svet? Z zadnjo epizodo, ko
se ga spet oprijemlje, da je mati
neblagodejnega korporativizma po
slovensko, si velike utemeljitve, da
ostane, in to takšen, kakršen je, ni
spisal.


