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A. UVOD

Preiskovalna komisija je na 2. nujni seji  dne 24. 3. 2011 sklenila, da bo o opravljeni  
parlamentarni  preiskavi  glede  politične  odgovornosti  nosilcev  javnih  funkcij,  ki  so 
sodelovali  pri  pripravi  in izvedbi  investicij  ter  leasing,  najemnih ali  drugih primerljivih 
poslih,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana,  na  področju  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov  stanovanjskih 
objektov  ter  pripadajočih  garažnih  objektov  ali  površin  v  Mestni  občini  Ljubljana 
pripravila vmesno poročilo za potrebe plenarnega zasedanja Državnega zbora. Priprava 
Vmesnega  poročila  pa  hkrati  ne  pomeni,  da  je  Preiskovalna  komisija  končala  z 
obravnavo predmetnega dela parlamentarne preiskave, saj bo z njo nadaljevala, če in v 
kolikor  bo  seznanjena  z  novimi  dejstvi,  ki  bodo  kazali  na  nujnost  nadaljevanja 
parlamentarne preiskave.
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1. ODREDITEV PARLAMENTARNE PREISKAVE IN  SESTAVA 
PREISKOVALNE KOMISIJE

Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so 
sodelovali  pri  pripravi  in izvedbi  investicij  ter  leasing,  najemnih ali  drugih primerljivih 
poslih,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana,  na  področju  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov  stanovanjskih 
objektov  ter  pripadajočih  garažnih  objektov  ali  površin  v  Mestni  občini  Ljubljana,  
projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov 
stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,  projektov objektov 
državnega  pomena,  projektov  objektov  v  javni  rabi,  projektov  gradbenih  investicij  
javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine  Ljubljana,  in  projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  
visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene  objekte  (projekt  Pediatrične  klinike,  projekt 
Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično 
dogovorjeni,  vodeni  netransparentno  in  negospodarno  ter  zaradi  suma  prisotnosti 
klientelizma,  korupcije  in  medsebojnih  povezav  med  različnimi  nosilci  aktivnosti  in 
delovanja  povezanih  oseb,  ki  so  vključeni  v  pripravo,  javna  naročila  in  izvedbo 
gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem (v nadaljevanju: Preiskovalna komisija) je 
bila odrejena na 9. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 23. 9. 2009. Z aktom 
o odreditvi je Državni zbor določil namen preiskave in sicer:
"- ugotoviti ter razjasniti, ali so bili projekti in posli izvedeni pregledno in s skrbnostjo 

dobrega gospodarja;  
- ugotoviti ter razjasniti, ali je prišlo pri javnih razpisih in podpisanih pogodbah do 

nepravilnosti, zaradi česar niso bile izvedene v skladu s predpisi in usmeritvami, 
ki jih je sprejel Državni zbor, zaradi česar obstaja sum, da je prišlo do zlorab 
položaja in koruptivnosti;

- ugotoviti ter razjasniti, ali je pri pogojih in postopkih oddaje javnih naročil, izbora 
ponudb, pogajanj ter vsebino ponudb prišlo do nepravilnosti,  morebitnih zlorab 
položaja ter koruptivnosti;

- ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  so  bili  realizirani  nakupi  nepremičnin  izvedeni 
racionalno, gospodarno in zakonito;

- ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  je  pri  izvedbi  investicij,  pri  kupoprodajnih,  leasing, 
najemnih ali drugih primerljivih poslih prihajalo do delovanja povezanih oseb in 
pridobitve  protipravnih  premoženjskih  koristi  nosilcev  javnih  funkcij  ali  z  njimi 
sorodstveno, politično, poslovno ali kako drugače povezanih oseb; 

- ugotoviti,  ali  se je  pri  izvedbi  projektov in  poslov spoštovala vsa v Državnem 
zboru sprejeta zakonodaja;

- ugotoviti, ali so bila sredstva iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine 
Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov  stanovanjskih 
objektov  s  pripadajočimi  garažnimi  objekti  ali  površinami  v  Mestni  občini 
Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov obnove in dograditve 
prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov  stanovanjske  gradnje 
Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije,  projektov  objektov  v  javni  rabi, 
financiranih  s  sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi 
iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  ter  projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne 
zdravstvene objekte, črpana in uporabljena racionalno, namensko in skladno s 
predpisi;
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- ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih funkcij  
v postopkih priprave javnih naročil in potencialnimi ponudniki prihajalo do zlorab 
položaja,  podkupovanja  ter  ostalih  koruptivnih  ravnanj,  ki  so  prispevala  k 
neupravičeni pridobitvi posla ter oškodovanja državnega proračuna ali proračuna 
Mestne  občine  Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v Mestni 
občini  Ljubljana,  projektov  objektov  državnega  pomena,  projektov  obnove  in 
dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje 
Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije,  projektov  objektov  v  javni  rabi, 
financiranih  s  sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi 
iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  ter  projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne 
zdravstvene objekte;

- ugotoviti,  ali  so  pri  oddajanju  javnih  naročil  s  področja  gradbenih  investicij  s 
področja  t.i.  visokih  gradenj,  kupoprodajnih,  leasing,  najemnih  ali  drugih 
primerljivih  poslih  obstajali  vezani  posli  med  ponudniki,  ki  so  bili  politično 
dogovorjeni;

- ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbnostjo v postopkih 
urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij ter kuprodajnih, 
leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih;

- ugotoviti,  ovreči  ali  dokazati  sum,  da  je  pri  postopkih  urbanističnega, 
prostorskega  in  okoljskega  dela  izvedbe  investicij  ter  kupoprodajnih,  leasing, 
najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do  morebitnih  zlorab  s  strani 
nosilcev javnih funkcij in s tem do pridobitve protipravnih premoženjskih koristi in 
korupcije;  

- ugotoviti, ali so bila dodatna dela in doplačila ter obračuni bonusov in malusov, ki 
so zviševali oziroma spreminjali osnovne vrednosti investicij realni, ali pa so bili  
posledica  že  vnaprej  dogovorjenega  postopka  oddaje  del  z  nizkimi  oziroma 
dogovorjenimi ponudbenimi vrednostmi, ki so favorizirale določene ponudnike, ter 
ugotoviti, ali je pri teh poslih prihajalo do morebitnih zlorab položaja in korupcije;

- ugotoviti  stopnjo  vpletenosti  posameznih  nosilcev  javnih  funkcij  in  njihovo 
posredno ali  neposredno povezavo  ter  morebitno  zlorabo  položaja  pri  izboru, 
pogajanjih in podpisih pogodb;

- ugotoviti  politično  odgovornost  ter  morebitno  zlorabo  položaja  posameznih 
nosilcev  javnih  funkcij  pri  izvedbi  posameznih  projektov  ter  kupoprodajnih, 
leasing, najemnih in drugih primerljivih poslov;

- ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri posameznih projektih in poslih prišlo 
do oškodovanja državnega proračuna ali  proračuna Mestne občine Ljubljana v 
okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov  stanovanjskih  objektov  s 
pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov 
objektov državnega pomena, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze 
na  Primorskem,  projektov  stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega  sklada 
Republike  Slovenije,  projektov  objektov  v  javni  rabi,  financiranih  s  sredstvi  iz 
državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, projektov gradbenih 
investicij  javnega  pomena,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali 
proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  in  projektov  gradbenih  investicij  javnega 
pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte; 

- ugotoviti,  dokazati  ali  ovreči  sum  o  posrednih  ali  neposrednih  povezavah 
posameznikov v verigi naročnik - projektant - izvajalec/podizvajalci - nadzornik - 
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kupec/prodajalec/najemnik  z  nosilci  javnih  funkcij,  kar  naj  bi  jim  omogočilo 
pridobitev neupravičene koristi in oškodovanja države;

- ugotoviti,  dokazati  ali  ovreči  sum,  da  je  pri  tovrstnih  povezavah  prihajalo  do 
izsiljevanja ali političnih navodil in pritiskov pri izvedbi poslov;  

- ugotoviti  odgovornost  in vpletenost nosilcev javnih funkcij  pri  pripravi  razpisov 
javnih  naročil  in  njihovo  vpletenost  pri  morebitnih  povezavah  ali  predhodnih 
dogovorih s ponudniki;

- ugotoviti, ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih funkcij prihajalo 
do favoriziranja posameznih ponudnikov, kar je onemogočilo konkurenco; 

- ugotoviti  politično  odgovornost  posameznih  nosilcev  javnih  funkcij  zaradi 
domnevne opustitve dolžnega ravnanja, uvedbe ustreznih postopkov v primerih 
sumov  kaznivih  dejanj  oziroma  koruptivnih  ravnanj  nosilcev  javnih  funkcij,  v 
skladu z veljavno zakonodajo".   

Državni zbor je na 10. seji dne 22. 10. 2009 sprejel  sklep o sestavi in imenovanju 
predsednika,  podpredsednika  ter  članov  in  namestnikov  članov  Preiskovalne 
komisije in z njim določil, da ima Preiskovalna komisija predsednika, podpredsednika, 7 
članov in  6  namestnikov članov,  ki  se imenujejo  izmed poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije. Glede zastopanosti poslanskih skupin je bilo določeno, da ima v 
Preiskovalni komisiji:
- Poslanska skupina Social demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
- Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
- Poslanska skupina ZARES 1 člana in 1 namestnika člana,
- Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev 1 člana in 1  namestnika 

člana,
- Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
- Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana,
- Poslanska skupina Poslanski  klub Liberalne demokracije  Slovenije  1 člana in 1 

namestnika člana.

S  sklepom  je  Državni  zbor  upoštevaje  navedene  zastopanosti  poslanskih  skupin 
imenoval naslednje člane oziroma namestnike:

za člane:                                                      za namestnike članov:

Anton COLARIČ, PS SD mag. Julijana BIZJAK MLAKAR, PS SD
Alenka JERAJ, PS SDS dr. Peter VERLIČ, PS SDS
Vito ROŽEJ, PS ZARES Franci KEK, PS ZARES
Matjaž ZANOŠKAR, PS DeSUS Vili REZMAN, PS DeSUS
Zmago JELINČIČ PLEMENITI, PS SNS Silven MAJHENIČ, PS SNS
Franc PUKŠIČ, PS SLS

Izmed  članov  je  Državni  zbor  s  sklepom  imenoval  za  predsednico  Alenko  Jeraj 
Poslanska skupina SDS in za podpredsednika Antona Colariča Poslanska skupina SD.

Dne  17.  12.  2009 je  Državni  zbor  sprejel  Sklep  o  spremembi  Sklepa  o  sestavi  in 
imenovanju  Preiskovalne  komisije  in  določil,  da  poslanec  Vili  Rezman  ni  več 
namestnik člana iz poslanske skupine DeSUS.
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Dne  4.  3.  2010 je  Državni  zbor  sprejel  Sklep  o  spremembi  Sklepa  o  sestavi  in 
imenovanju Preiskovalne komisije in določil, da je poslanec Anton Urh namestnik člana 
iz poslanske skupine DeSUS.

S spremembo Sklepa na 25. seji dne 7. 3. 2011 se je spremenilo ime Preiskovalne 
komisije in sicer je to "Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti 
pri  pripravi  in  izvedbi  nekaterih  projektov  Mestne  občine  Ljubljana, 
Stanovanjskega sklada Republike  Slovenije,  Univerze  na Primorskem in  javnih 
zdravstvenih  objektov,  financiranih  iz  državnega  oziroma  proračuna  Mestne 
občine Ljubljana".

2. Opis poteka parlamentarne preiskave

2.1. Konstitutivna seja je bila 10. 12. 2009. 

V dosedanjem teku parlamentarne preiskave je bilo opravljenih 15. rednih in 2. 
nujni seji.

2.2. Pripravljalna preiskovalna dejanja

2.2.1. Sprejem Sklepa o izvedbi pripravljalnega preiskovalnega dejanja, 10. 12. 2009

Na  1.  seji  dne  10.  12.  2009  so  člani  obravnavali  osnutek  sklepa  o  izvedbi 
pripravljalnega preiskovalnega dejanja, in sicer:
"1. Preiskovalna  komisija  bo  za  potrebe  parlamentarne  preiskave  zbrala 
naslednje gradivo:
a) kopije razpisov projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih 

objektov ter  pripadajočih  garažnih objektov ali  površin  (npr.  pri  Vegrad, 
d.d.,  Stari  trg  35,  
3320 Velenje)  v  Mestni  občini  Ljubljana,  potek  izbire  izvajalca  za  vsak 
konkretni projekt, sklenjene pogodbe za izvedbo vsakokratnega projekta z 
aneksi k pogodbam, poročila Mestne uprave Občinskemu svetu Mestne 
občine  Ljubljana o  izvajanju  projektov,  vse  za  obdobje  od  22.  6.  2006 
naprej,

b) proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2008 za projekte stanovanjske 
gradnje  in  nakupov  stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih 
objektov ali površin,

c) zaključni račun Mestne občine Ljubljana za leto 2009,
ki  jih  Preiskovalni  komisiji  posreduje Mestna uprava  Mestne občine  Ljubljana, 
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, 
č) poročila  Nadzornega  odbora  Mestne  občine  Ljubljana  o  opravljenem 

nadzoru  porabe  proračunskega  denarja  Mestne  občine  Ljubljana  v 
projektih pod točko 1. a),

ki  jih Preiskovalni  komisiji  posreduje Nadzorni  odbor Mestne občine Ljubljana, 
Kersnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
d) kopije gradiva, zbranega ob obravnavi prijav sumov korupcije za projekte 

stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih 
garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 22. 6. 
2006 naprej, vključno z morebitnimi vloženimi kazenskimi ovadbami,
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ki  jih  Preiskovalni  komisiji  posreduje  Komisija  za  preprečevanje  korupcije, 
Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
e) kopije  kazenskih  spisov  kazenskih  ovadb  v  zadevah  projektov 

stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih 
garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana,

ki jih Preiskovalni komisiji posreduje Vrhovno državno tožilstvo, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana.

Naštetim  organom  iz  zgornjih  alinej  se  določi  rok  za  predložitev  gradiva 
najkasneje do 15. 1. 2010."

2. Preiskovalna komisija bo na podlagi 1. odstavka 14. člena Poslovnika o 
parlamentarni preiskavi, če in ko bodo nastopili razlogi, sprejela dopolnitev tega 
sklepa".

vendar ga člani niso sprejeli. 

Vsebino osnutka sklepa so predsednica in dva člana Preiskovalne komisije 
na  podlagi  drugega  odstavka  12.  člena  Poslovnika  o  parlamentarni 
preiskavi istega dne, to je 10. 12. 2009 po seji komisije povzeli v zahtevi za 
izvedbo pripravljalnih preiskovalnih dejanj.

Dne 11. 12. 2009 je predsednica Preiskovalne komisije seznanila člane z vloženo 
zahtevo za odreditev pripravljalnih preiskovalnih dejanj z dne 11. 12. 2009. Tega 
dne je tudi poslala dopise organom, določenim z omenjeno zahtevo, s katerimi je 
do 15. 1. 2010 zahtevala dostavo z zahtevo določenih gradiv.

2.2.2. Dopolnitev Sklepa 18. 12. 2009

Dne  18.  12.  2009 so  trije  člani  Preiskovalne  komisije  na  podlagi  drugega 
odstavka 12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi zahtevali, da se opravijo 
naslednja pripravljalna preiskovalna dejanja:
"1. Preiskovalna komisija bo za potrebe parlamentarne preiskave zbrala 
naslednje gradivo:
a) kopije  razpisov  projektov  stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega 

sklada Republike Slovenije, potek izbire izvajalcev za vsak konkretni 
projekt,  sklenjene  pogodbe  za  izvedbo  vsakokratnega  projekta  z 
aneksi  k  pogodbam,  poročila  Stanovanjskega  sklada  Republike 
Slovenije  Vladi  Republike  Slovenije  o  izvajanju  projektov,  vse  za 
obdobje od 11. 10. 1991 naprej,

b) redna  letna  poslovna  poročila  Stanovanjskega  sklada  RS,  vse  za 
obdobje  od 1. 1. 1992 naprej,

c) redna letna poročila nadzornega odbora Stanovanjskega sklada RS 
vse za obdobje  od 1. 1. 1992 naprej,

ki  jih  Preiskovalni  komisiji  posredujta  nadzorni  odbor  in  direktor 
Stanovanjskega sklada RS, Poljanska cesta 31, P.P. 2044, 1000 Ljubljana
d) redna in izredna poročila  Računskega sodišča RS za Stanovanjski 

sklad RS vse za obdobje  od 1. 1. 1992 naprej, 
ki  jih  Preiskovalni  komisiji  posreduje  Računsko  sodišče  RS,  Slovenska 
cesta 50, 1000 Ljubljana,
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e) namensko  porabo  stanovanjskih  sredstev  v  mestu  Ljubljana  za 
obdobje  od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1995,

ki  jih  preiskovalni  komisiji  posreduje  Mestna  uprava  Mestne  občine 
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana,
f) poročila nadzornega odbora Mesta Ljubljana za obdobje od 1. 1. 1991 

do   31.  12.  1995  o  opravljenem  nadzoru  nad  premoženjem mesta 
Ljubljana,

ki  ga  Preiskovalni  komisiji  posreduje  Nadzorni  odbor  Mestne  občine 
Ljubljana, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana,
g) kopije  razpisov projektov obnove in dograditve prostorov Univerze 

na  primorskem,  sklenjene  pogodbe  za  izvedbo  vsakokratnega 
projekta z aneksi k pogodbam, vse za obdobje od 1. 1. 2005 naprej,

ki jih Preiskovalni komisiji posreduje rektor Univerze na Primorskem, Titov 
trg 4, 6000 Koper,
h) letna  in poslovna poročila,  Univerze na Primorskem od 1. 1.  2005 

naprej, sklepe o upravljanju premoženja in o investicijah univerze na 
Primorskem, vse za obdobje od 1. 1. 2005 naprej,

ki  jih  Preiskovalni  komisiji  posreduje  Upravni  odbor  Univerze  na 
Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper,
i) kopije razpisov za gradnjo in nakup opreme na Onkološkem inštitutu, 

poročila ministrstva za Zdravje, Vladi Republike Slovenije o izvajanju 
nakupa opreme od 1.4. 2005 naprej, 

ki jih Preiskovalni komisiji posreduje Ministrstvo za Zdravje, Štefanova ul. 5, 
1000 Ljubljana
j) kopije  gradiva  zbranega  ob  obravnavi  prijav  sumov  korupcije  za 

gradnjo in  nakup opreme na Onkološkem inštitutu  za obdobje od 1. 
5.  2006  naprej,  vključno  z  morebitnimi  vloženimi  kazenskimi 
ovadbami,

ki jih Preiskovalni Komisiji posreduje  Komisija za preprečevanje korupcije, 
Dunajska 56, 1000 Ljubljana,
k) kopije kazenskih spisov kazenskih ovadb v zadevah nakupa opreme 

na Onkološkem inštitutu,
ki jih preiskovalni Komisiji posreduje Vrhovno državno tožilstvo, Trg OF 13, 
1000 Ljubljana,
l) kopije  pogodb,  za  izvajanje  svetovanja  s  področja  podjetniškega, 

poslovnega in davčnega svetovanja,  kontrola finančnih obračunov; 
kontrola  in  korektura  davčnih  poročil;  oblikovanje  računovodskih 
sistemov,  stroškovnega  računovodstva,  izvajanje  postopkov 
proračunske kontrole; svetovanje, vodstvo in operativna pomoč pri 
poslovnih  zadevah  in  javnih  storitvah,  posredovanje  informacij  za 
podjetništvo  in  javne  storitve  ter  poslovno  svetovanje  pri  projektu 
"Pediatrična klinika",

ki jih Preiskovalni komisiji posreduje Ministrstvo za zdravje, Štefanova ul. 5, 
1000 Ljubljana
m) kopije kazenskih spisov kazenskih ovadb o sumu storitve kaznivega 

dejanja goljufije in suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve 
pri  poslovnem svetovanju pri projektu "Pediatrična klinika", vse za 
obdobje do 1. 2. 2007 naprej, ki jih preiskovalni Komisiji posreduje 
Vrhovno državno tožilstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Naštetim  organom  iz  zgornjih  alinej  se  določi  rok  za  predložitev 
gradiva najkasneje do 20. 1. 2010".

10



Dne 21. 12. 2009 je predsednica Preiskovalne komisije seznanila člane z vloženo 
zahtevo za odreditev pripravljalnih preiskovalnih dejanj z dne 18. 12. 2009. Tega 
dne je tudi poslala dopise organom, določenim z omenjeno zahtevo, s katerimi je 
do 20. 1. 2010 zahtevala dostavo z zahtevo določenih gradiv.

O  poteku  pripravljalnega  preiskovalnega  dejanja  je  bil  pripravljen  Zapisnik  o 
opravljenem pripravljalnem preiskovalnem dejanju št.  900-05/09-1/9, z dne 
28. 1. 2010, kateremu je priloženo tudi vse gradivo, shranjeno na dveh CD-jih 
(CD št. 1 in CD št. 2), ter kopija dela gradiva Komisije za preprečevanje korupcije 
(INTERNO)  (dostavljeno  članom  s  posebno  pošiljko),  original  gradiva  pa  se 
nahaja v arhivu Preiskovalne komisije v Glavni pisarni Državnega zbora. Dne 3. 
2. 2010 je bil  pripravljen še  Dodatni zapisnik o opravljenem preiskovalnem 
dejanju (št. 900-05/09-1/10), h kateremu je priloženo gradivo shranjeno na CD-ju 
št. 3, original gradiva pa se nahaja v arhivu Preiskovalne komisije v Glavni pisarni 
Državnega zbora.

2.2.3. Dopolnitev Sklepa, 4. 2. 2010

Dne 4. 2. 2010 so trije člani Preiskovalne komisije na podlagi drugega odstavka 
12.  člena  Poslovnika  o  parlamentarni  preiskavi  zahtevali,  da  se  opravijo 
naslednja pripravljalna preiskovalna dejanja:
"Preiskovalna  komisija  bo  za  potrebe  parlamentarne  preiskave  zbrala 
naslednje gradivo:
- spisek  vseh  donacij  s  strani  pravnih  in  fizičnih  oseb,  skupaj  z 

navedbo namena porabe in dejanske porabe v letih 2006 - 2010,
- poročilo  o planiranih  in  izvedenih  projektih  Energetike  Ljubljana  v 

letih 2006 - 2010, 
- pripravljalne  akte  za  spremembo  namembnosti  zemljišč,  ki  so  jih 

pripravile  strokovne  službe  MOL  za  odločanje  na  mestnem  svetu 
Mestne občine Ljubljana, 

ki  ga  Preiskovalni  komisiji  posreduje  Mestna  uprava  Mestne  občine 
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana".

Dne 4. 2. 2010 je predsednica Preiskovalne komisije seznanila člane z vloženo 
zahtevo za odreditev pripravljalnega preiskovalnega dejanja z dne 4. 2. 2010. 
Dne 5. 2. 2010 je tudi poslala dopis Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, s 
katerimi je do 22. 2. 2010 zahtevala dostavo z zahtevo določenih gradiv.

O  poteku  pripravljalnega  preiskovalnega  dejanja  je  bil  pripravljen  Dodatni 
zapisnik o opravljenem pripravljalnem preiskovalnem dejanju št. 900-05/09-
1/13 z dne 22. 2. 2010, kateremu je priloženo tudi gradivo, shranjeno na CD-ju št.  
4, original gradiva pa se nahaja v arhivu Preiskovalne komisije v Glavni pisarni 
Državnega zbora.
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2.3. Dokazni sklep

2.3.1. Sprejem Dokaznega sklepa, 4. 2. 2010
Na  3.  seji  dne  4.  2.  2010  je  Preiskovalna  komisija  obravnavala  osnutek 
dokaznega sklepa, ki se je glasil:

"Z namenom: 
1. ugotoviti  ter razjasniti, ali  so bili  projekti in posli izvedeni pregledno in s 

skrbnostjo dobrega gospodarja;  
2. ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  je  prišlo  pri  javnih  razpisih  in  podpisanih 

pogodbah  do nepravilnosti,  zaradi  česar  niso  bile  izvedene v  skladu  s 
predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor, zaradi česar obstaja 
sum, da je prišlo do zlorab položaja in koruptivnosti;

3. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri pogojih in postopkih oddaje javnih naročil,  
izbora  ponudb,  pogajanj  ter  vsebino  ponudb  prišlo  do  nepravilnosti, 
morebitnih zlorab položaja ter koruptivnosti;

4. ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  so bili  realizirani  nakupi  nepremičnin izvedeni 
racionalno, gospodarno in zakonito;

5. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri izvedbi investicij, pri kupoprodajnih, leasing, 
najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do  delovanja  povezanih 
oseb in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi nosilcev javnih funkcij 
ali  z  njimi  sorodstveno,  politično,  poslovno  ali  kako drugače povezanih 
oseb; 

6. ugotoviti,  ali  se  je  pri  izvedbi  projektov  in  poslov  spoštovala  vsa  v 
Državnem zboru sprejeta zakonodaja;

7. ugotoviti, ali so bila sredstva iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine  Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v 
Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov 
obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov 
stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije, 
projektov  objektov  v  javni  rabi,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  projektov  gradbenih 
investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna 
ali  proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij 
javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene 
objekte, črpana in uporabljena racionalno, namensko in skladno s predpisi;

8. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih 
funkcij  v  postopkih  priprave  javnih  naročil  in  potencialnimi  ponudniki 
prihajalo do zlorab položaja, podkupovanja ter ostalih koruptivnih ravnanj, 
ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla ter oškodovanja državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana  v  okviru  projektov 
stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi 
garažnimi  objekti  ali  površinami  v  Mestni  občini  Ljubljana,  projektov 
objektov  državnega  pomena,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov 
Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, projektov objektov v javni rabi, financiranih s 
sredstvi  iz  državnega proračuna ali  proračuna Mestne občine Ljubljana, 
projektov gradbenih investicij  javnega pomena, financiranih s sredstvi  iz 
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državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v 
javne zdravstvene objekte;

9. ugotoviti, ali so pri oddajanju javnih naročil s področja gradbenih investicij  
s področja t.i. visokih gradenj, kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih 
primerljivih poslih obstajali vezani posli med ponudniki, ki so bili politično 
dogovorjeni;

10. ugotoviti,  ali  so  nosilci  javnih  funkcij  ravnali  z  vso  dolžno  skrbnostjo  v 
postopkih  urbanističnega,  prostorskega  in  okoljskega  dela  izvedbe 
investicij ter kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih;

11. ugotoviti,  ovreči  ali  dokazati  sum,  da  je  pri  postopkih  urbanističnega, 
prostorskega  in  okoljskega  dela  izvedbe  investicij  ter  kupoprodajnih, 
leasing,  najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do  morebitnih 
zlorab s strani nosilcev javnih funkcij in s tem do pridobitve protipravnih 
premoženjskih koristi in korupcije;  

12. ugotoviti,  ali  so  bila  dodatna  dela  in  doplačila  ter  obračuni  bonusov in 
malusov, ki  so zviševali  oziroma spreminjali  osnovne vrednosti investicij 
realni, ali pa so bili posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje 
del  z  nizkimi  oziroma  dogovorjenimi  ponudbenimi  vrednostmi,  ki  so 
favorizirale določene ponudnike, ter ugotoviti, ali je pri teh poslih prihajalo 
do morebitnih zlorab položaja in korupcije;

13. ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in njihovo 
posredno  ali  neposredno  povezavo  ter  morebitno  zlorabo  položaja  pri 
izboru, pogajanjih in podpisih pogodb;

14. ugotoviti politično odgovornost ter morebitno zlorabo položaja posameznih 
nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov ter kupoprodajnih, 
leasing, najemnih in drugih primerljivih poslov;

15. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri posameznih projektih in poslih 
prišlo do oškodovanja državnega proračuna ali proračuna Mestne občine 
Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v 
Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov 
obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov 
stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije, 
projektov  objektov  v  javni  rabi,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  projektov  gradbenih 
investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna 
ali  proračuna Mestne občine  Ljubljana,  in  projektov  gradbenih  investicij 
javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene 
objekte; 

16. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum o posrednih ali neposrednih povezavah 
posameznikov  v  verigi  naročnik  -  projektant  -  izvajalec/podizvajalci  - 
nadzornik - kupec/prodajalec/najemnik z nosilci javnih funkcij, kar naj bi jim 
omogočilo pridobitev neupravičene koristi in oškodovanja države;

17. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri tovrstnih povezavah prihajalo do 
izsiljevanja ali političnih navodil in pritiskov pri izvedbi poslov;  
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18. ugotoviti  odgovornost  in  vpletenost  nosilcev  javnih  funkcij  pri  pripravi 
razpisov javnih naročil in njihovo vpletenost pri morebitnih povezavah ali 
predhodnih dogovorih s ponudniki;

19. ugotoviti, ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih funkcij 
prihajalo  do  favoriziranja  posameznih  ponudnikov,  kar  je  onemogočilo 
konkurenco; 

20. ugotoviti  politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi 
domnevne  opustitve  dolžnega  ravnanja,  uvedbe  ustreznih  postopkov  v 
primerih sumov kaznivih dejanj oziroma koruptivnih ravnanj nosilcev javnih 
funkcij, v skladu z veljavno zakonodajo 

bo 

Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, 
ki so sodelovali  pri pripravi in izvedbi investicij  ter leasing, najemnih ali  drugih 
primerljivih poslih, financiranih s sredstvi  iz državnega proračuna ali  proračuna 
Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov 
stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih  objektov  ali  površin  v  Mestni 
občini  Ljubljana,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na 
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, 
projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena,  financiranih  s  sredstvi  iz 
državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  in  projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne 
zdravstvene  objekte  (projekt  Pediatrične  klinike,  projekt  Onkološkega  inštituta 
itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, 
vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, 
korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja 
povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih 
poslov,  ter  v tej  zvezi  še posebej  za ugotovitev suma o politični  odgovornosti  
nosilcev  javnih  funkcij  in  njihovi  vlogi  pri  tem  (v  nadaljevanju:  Preiskovalna 
komisija) znotraj parlamentarne preiskave:

A.A. vpogledala  v  gradivo1,  ki  ga  je  pridobila  na  podlagi  Sklepa  o  izvedbi  
pripravljalnih preiskovalnih dejanj  z dne 10. in 18. 12. 2009, in sicer s 
strani: 
a) Mestne  uprave  Mestne  občine  Ljubljana  in  Nadzornega  odbora 

Mestne  občine  Ljubljana  (zanju  Javni  Stanovanjski  sklad  Mestne 
občine Ljubljana),

b) Komisije za preprečevanje korupcije
c) Vrhovnega državnega tožilstva,
č) Nadzornega odbora  in  direktorja  Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije,
d) Računskega sodišča Republike Slovenije,
e) Univerze na Primorskem,
f) Upravnega odbora Univerze na Primorskem,

1 Original  gradiva  je  shranjen v Glavni  pisarni  Državnega zbora,  predsednik,  podpredsednik, 
člani in namestniki Preiskovalne komisije pa so kopijo gradiva (INTERNO) oziroma elektronski 
zapis javno dostopnega gradiva (CD št. 1 in CD št. 2) prejeli kot priloge Zapisniku o izvedbi 
pripravljalnega preiskovalnega dejanja z dne 28. 1. 2010 (št. 900-05/09-1/9).
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g) Ministrstva za zdravje.

B.    zaslišala sledeče priče: 
• Ivan Zidar, direktor SCT d.d.,
• Hilda Tovšak, direktorica Vegrad d.d.,
• Zoran Janković, župan, 
• Aleš Musič, direktor Ganamm d.o.o.,
• Marjan Pišljar, direktor Les d.o.o.,
• Radoš Lipanje, direktor Kraški zidar d.d.,
• Bogdan Korošec, Iprojekt d.o.o.,
• Jurij Krč, direktor Gratel d.o.o.,
• mag. Miran Gajšek, načelnik oddelka za urejanje prostora MOL,
• Damijan  Janković,  direktor  Electa  Inženiring  d.o.o.,  Electa  Holding 

d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,
• Stanislav Svetlič, direktor Lesnina Inženiring d.d.,
• Gregor Golobič, minister,
• Rajko Žigante, direktor Makro 5 Gradnje d.o.o.,
• dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem,
• Ivan Oven, predsednik Nadzornega odbora MOL.

Ta Dokazni sklep lahko Preiskovalna komisija na podlagi drugega odstavka 6. 
člena ZPPre kadarkoli spremeni ali dopolni ",
vendar ga ni sprejela.

Dne 4. 2. 2010 so trije člani Preiskovalne komisije na podlagi drugega odstavka 
12.  člena  Poslovnika  o  parlamentarni  preiskavi  zahtevali,  da  Preiskovalna 
komisija na podlagi naslednjega Dokaznega sklepa izvede dokaze

" Dokazni sklep:

Z namenom: 
1. ugotoviti ter razjasniti, ali so bili projekti in posli izvedeni pregledno 

in s skrbnostjo dobrega gospodarja;  
2. ugotoviti ter razjasniti, ali je prišlo pri javnih razpisih in podpisanih 

pogodbah do nepravilnosti, zaradi česar niso bile izvedene v skladu s 
predpisi in usmeritvami,  ki jih je sprejel Državni zbor, zaradi česar 
obstaja sum, da je prišlo do zlorab položaja in koruptivnosti;

3. ugotoviti  ter razjasniti,  ali je pri pogojih in postopkih oddaje javnih 
naročil,  izbora  ponudb,  pogajanj  ter  vsebino  ponudb  prišlo  do 
nepravilnosti, morebitnih zlorab položaja ter koruptivnosti;

4. ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  so  bili  realizirani  nakupi  nepremičnin 
izvedeni racionalno, gospodarno in zakonito;

5. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri izvedbi investicij, pri kupoprodajnih, 
leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih prihajalo do delovanja 
povezanih  oseb  in  pridobitve  protipravnih  premoženjskih  koristi 
nosilcev javnih funkcij ali z njimi sorodstveno, politično, poslovno ali 
kako drugače povezanih oseb; 

6. ugotoviti,  ali se je pri izvedbi projektov in poslov spoštovala vsa v 
Državnem zboru sprejeta zakonodaja;

7. ugotoviti,  ali so bila sredstva iz državnega proračuna ali proračuna 
Mestne občine Ljubljana v okviru projektov stanovanjske gradnje in 
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nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali 
površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega 
pomena,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na 
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije,  projektov objektov v javni  rabi,  financiranih s 
sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana,  projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena, 
financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij javnega pomena 
na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte, črpana 
in uporabljena racionalno, namensko in skladno s predpisi;

8. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci 
javnih  funkcij  v  postopkih  priprave  javnih  naročil  in  potencialnimi 
ponudniki  prihajalo  do  zlorab  položaja,  podkupovanja  ter  ostalih 
koruptivnih ravnanj, ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla 
ter oškodovanja državnega proračuna ali  proračuna Mestne občine 
Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih  objektov  s  pripadajočimi  garažnimi  objekti  ali 
površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega 
pomena,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na 
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije,  projektov objektov v javni  rabi,  financiranih s 
sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana,  projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena, 
financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij javnega pomena 
na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte;

9. ugotoviti,  ali  so  pri  oddajanju  javnih  naročil  s  področja  gradbenih 
investicij  s  področja  t.i.  visokih  gradenj,  kupoprodajnih,  leasing, 
najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  obstajali  vezani  posli  med 
ponudniki, ki so bili politično dogovorjeni;

10. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij ravnali z vso dolžno skrbnostjo 
v postopkih urbanističnega, prostorskega in okoljskega dela izvedbe 
investicij ter kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih 
poslih;

11. ugotoviti, ovreči ali dokazati sum, da je pri postopkih urbanističnega, 
prostorskega in okoljskega dela izvedbe investicij ter kupoprodajnih, 
leasing,  najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do 
morebitnih  zlorab  s  strani  nosilcev  javnih  funkcij  in  s  tem  do 
pridobitve protipravnih premoženjskih koristi in korupcije;  

12. ugotoviti, ali so bila dodatna dela in doplačila ter obračuni bonusov 
in  malusov,  ki  so zviševali  oziroma spreminjali  osnovne  vrednosti 
investicij  realni,  ali  pa  so bili  posledica  že  vnaprej  dogovorjenega 
postopka oddaje del z nizkimi oziroma dogovorjenimi ponudbenimi 
vrednostmi, ki so favorizirale določene ponudnike, ter ugotoviti, ali je 
pri teh poslih prihajalo do morebitnih zlorab položaja in korupcije;

13. ugotoviti  stopnjo vpletenosti  posameznih nosilcev javnih funkcij  in 
njihovo  posredno  ali  neposredno  povezavo  ter  morebitno  zlorabo 
položaja pri izboru, pogajanjih in podpisih pogodb;
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14. ugotoviti  politično  odgovornost  ter  morebitno  zlorabo  položaja 
posameznih nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov 
ter kupoprodajnih, leasing, najemnih in drugih primerljivih poslov;

15. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri posameznih projektih in 
poslih  prišlo  do  oškodovanja  državnega  proračuna  ali  proračuna 
Mestne občine Ljubljana v okviru projektov stanovanjske gradnje in 
nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali 
površinami v Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega 
pomena,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na 
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije,  projektov objektov v javni  rabi,  financiranih s 
sredstvi  iz  državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine 
Ljubljana,  projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena, 
financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine Ljubljana,  in projektov gradbenih investicij  javnega pomena 
na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte; 

16. ugotoviti,  dokazati  ali  ovreči  sum  o  posrednih  ali  neposrednih 
povezavah  posameznikov  v  verigi  naročnik  -  projektant  - 
izvajalec/podizvajalci  -  nadzornik  -  kupec/prodajalec/najemnik  z 
nosilci  javnih  funkcij,  kar  naj  bi  jim  omogočilo  pridobitev 
neupravičene koristi in oškodovanja države;

17. ugotoviti,  dokazati  ali  ovreči  sum,  da  je  pri  tovrstnih  povezavah 
prihajalo do izsiljevanja ali političnih navodil in pritiskov pri izvedbi 
poslov;  

18. ugotoviti  odgovornost  in  vpletenost  nosilcev  javnih  funkcij  pri 
pripravi razpisov javnih naročil in njihovo vpletenost pri morebitnih 
povezavah ali predhodnih dogovorih s ponudniki;

19. ugotoviti,  ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih 
funkcij  prihajalo  do  favoriziranja  posameznih  ponudnikov,  kar  je 
onemogočilo konkurenco; 

20. ugotoviti  politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij 
zaradi  domnevne  opustitve  dolžnega  ravnanja,  uvedbe  ustreznih 
postopkov  v  primerih  sumov  kaznivih  dejanj  oziroma  koruptivnih 
ravnanj nosilcev javnih funkcij, v skladu z veljavno zakonodajo 

bo 

Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij,  ki  so  sodelovali  pri  pripravi  in  izvedbi  investicij  ter  leasing, 
najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega 
proračuna ali  proračuna Mestne občine Ljubljana,  na področju projektov 
stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih 
garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in 
dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov  stanovanjske 
gradnje  Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije,  projektov  objektov 
državnega  pomena,  projektov objektov  v  javni  rabi,  projektov  gradbenih 
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investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna 
ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  in  projektov  gradbenih  investicij 
javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene 
objekte  (projekt  Pediatrične  klinike,  projekt  Onkološkega  inštituta  itd.) 
zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, 
vodeni  netransparentno  in  negospodarno  ter  zaradi  suma  prisotnosti 
klientelizma,  korupcije  in  medsebojnih  povezav  med  različnimi  nosilci 
aktivnosti  in delovanja  povezanih oseb, ki  so vključeni v pripravo,  javna 
naročila  in  izvedbo  gradbenih  poslov,  ter  v  tej  zvezi  še  posebej  za 
ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi 
vlogi pri tem (v nadaljevanju: Preiskovalna komisija) znotraj parlamentarne 
preiskave:

A.A. vpogledala v gradivovpogledala v gradivo22, ki ga je pridobila na podlagi Sklepa o izvedbi, ki ga je pridobila na podlagi Sklepa o izvedbi   
pripravljalnih preiskovalnih dejanjpripravljalnih preiskovalnih dejanj  z dne 10. in 18. 12. 2009, in sicer s 
strani: 
a)a) Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Nadzornega odboraMestne uprave Mestne občine Ljubljana in Nadzornega odbora   

Mestne občine Ljubljana (zanju Javni Stanovanjski sklad MestneMestne občine Ljubljana (zanju Javni Stanovanjski sklad Mestne   
občine Ljubljana),občine Ljubljana),

b)b) Komisije za preprečevanje korupcijeKomisije za preprečevanje korupcije
c)c) Vrhovnega državnega tožilstva,Vrhovnega državnega tožilstva,
č)č) Nadzornega  odbora  in  direktorja  Stanovanjskega  skladaNadzornega  odbora  in  direktorja  Stanovanjskega  sklada   

Republike Slovenije,Republike Slovenije,
d)d) Računskega sodišča Republike Slovenije,Računskega sodišča Republike Slovenije,
e)e) Univerze na Primorskem,Univerze na Primorskem,
f)f) Upravnega odbora Univerze na Primorskem,Upravnega odbora Univerze na Primorskem,
g)g) Ministrstva za zdravje.Ministrstva za zdravje.

B.    zaslišala sledeče priče: 
• Ivan Zidar, direktor SCT d.d.,
• Hilda Tovšak, direktorica Vegrad d.d.,
• Zoran Janković, župan, 
• Aleš Musič, direktor Ganamm d.o.o.,
• Marjan Pišljar, direktor Les d.o.o.,
• Radoš Lipanje, direktor Kraški zidar d.d.,
• Bogdan Korošec, Iprojekt d.o.o.,
• Jurij Krč, direktor Gratel d.o.o.,
• mag. Miran Gajšek, načelnik oddelka za urejanje prostora MOL,
• Damijan  Janković,  direktor  Electa  Inženiring  d.o.o.,  Electa 

Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,
• Stanislav Svetlič, direktor Lesnina Inženiring d.d.,
• Gregor Golobič, minister,
• Rajko Žigante, direktor Makro 5 Gradnje d.o.o.,
• dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem,
• Ivan Oven, predsednik Nadzornega odbora MOL.

2 Original  gradiva  je  shranjen v Glavni  pisarni  Državnega zbora,  predsednik,  podpredsednik, 
člani in namestniki Preiskovalne komisije pa so kopijo gradiva (INTERNO) oziroma elektronski 
zapis javno dostopnega gradiva (CD št. 1 in CD št. 2) prejeli kot priloge Zapisniku o izvedbi 
pripravljalnega preiskovalnega dejanja z dne 28. 1. 2010 (št. 900-05/09-1/9).
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Ta Dokazni sklep lahko Preiskovalna komisija na podlagi drugega odstavka 
6. člena ZPPre kadarkoli spremeni ali dopolni".

2.3.2. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 16. 3. 2010
Dne 16.  3.  2010 je  Preiskovalna komisija  dopolnila  Dokazni  sklep na podlagi 
zahteve podpredsednika in dveh članov Preiskovalne komisije (drugi  odstavek 
12. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi) z dne 4. 2. 2010 in sicer, da se 
zasliši še naslednje priče:
" mag. Andrej Bručan, nekdanji minister za zdravje,
• mag.  Dušan  Blaganje,  nekdanji  vodja  Sektorja  za  investicije  na 

Ministrstvu za zdravje,
• Zofija Mazej-Kukovič, nekdanja ministrica za zdravje,
• Jožef  Arzenšek,  nekdanji  direktor  Direktorata  za  zdravstveno 

ekonomiko Ministrstva za zdravje,
• Jurij Klepec, nekdanji vodja Pravne službe Ministrstva za zdravje,
• Domen Zavrl, nekdanji direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,
• Milan Strah, direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,
• Žličar Ana, v.d. direktorice Onkološkega inštituta,
• Erik Brecelj,
• Mojca Kucler Dolinar, nekdanja ministrica za visoko šolstvo in znanost,
• dr. Jure Zupan, nekdanji minister za visoko šolstvo in znanost".

2.3.3. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 23. 3. 2010
Dne 23. 3. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in dveh 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep z dne 4. 2. 2010 (dopolnitev 16. 
3. 2010) in sicer:
A. vpogleda v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala do 

30. 3. 2010 in sicer:
- magnetograme  sestankov  -  javnih  razgrnitev  predlaganih 

sprememb zazidalnih načrtov za projekte stanovanjske gradnje 
in  nakupov  stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih 
objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana.

- zapisnike z magnetogrami sej občinskega sveta Mestne občine 
Ljubljana  ob  sprejemanju  sprememb  oziroma  dopolnitev 
zazidalnih načrtov za projekte stanovanjske gradnje in nakupov 
stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih  objektov  ali 
površin v Mestni občini Ljubljana,

- pogodbe o darovanju (donaciji) sredstev za izvedbo projektov iz 
programa župana Zorana Jankovića (npr.: obnova Ljubljanskega 
gradu, ljubljanska vzpenjača, itd.), sklenjene med Mestno občino 
Ljubljana in izvajalci gradbenih del na območju Mestne občine 
Ljubljane za čas od začetka mandata župana do danes, katerih 
vrednost presega deset tisoč evrov.

B. Dodatno  zasliši  pričo  Musić  Gojka,  družbenika  podjetja  Ganamm, 
d.o.o., Ljubljana.
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Dne  31.  3.  2010  je  Preiskovalna  komisija  dobila  gradivo  pod  točko  A  in  ga 
posredovala vsem članom komisije z dopisom št. 900-05/10-11/11, z dne 1. 4. 
2010 in na priloženem CD št. 5.

2.3.4. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 18. 5. 2010
Dne 18. 5. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice, štirih 
članov  in  enega  namestnika  člana  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12. 
člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 
2010,  ter njegovih dopolnitev z dne 16. 3. in 23. 3. 2010)  in sicer: "Vpogledala v 
gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala do 31. 5. 2010 in  
sicer:
- dokumentacijo, s katere bo razviden subjekt, ali strokovno mnenje, s  

katerim je bila predlagana sprememba prostorskih aktov v Izvedbenem  
delu Občinskega prostorskega načrta MOL na območju FE Trnovo, za  
izdelavo krožišč in navezavo na ceste na počivališče Barje in kdo je  
predlagatelj  območja gradenj stanovanj na parcelah št.  706/2, 711/2,  
719/2, 730/1, 730/2, 730/13, 730/14, 730/15,  735/2, 735/3,  743/2, 743/5,  
746/2, 746/3, 751/2,

- dokumentacijo,  s  katero  je  MOL  dobil  od  DARS-a  dovoljenje  za  
predlagano  spremembo  Občinskega  prostorskega  načrta  MOL-  
Izvedbeni del ob počivališču Barje v FE Trnovo.

Vpogledala v gradivo (št. 900-05/10-14/1, z dne 12. 5. 2010), ki ga je 12. 5.  
2010 v zvezi z občinskim prostorskim načrtom MOL prejela Preiskovalna  
komisija. 
C) najela sodnega izvedenca, ki ugotovi vrednost zemljišč na parcelah  
št.  706/2,  711/2,  719/2,  730/1,  730/2,  730/13,  730/14,  730/15,  735/2,  735/3,  
743/2,  743/5,  746/2,  746/3,  751/2  v  katastrski  občini  1722  Trnovsko  
predmestje  pred  sprejetjem  in  po  predlaganem  sprejetju  občinskega  
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - Izvedbeni del. 

Dne 1.  6.  2010  je  Preiskovalna  komisija  dobila  zahtevano  gradivo  (prve  dve 
alineji) in ga skupaj gradivom št. 900-05/10-14/1, z dne 12. 5. 2010 posredovala 
vsem članom komisije z dopisom št.  900-05/10-11/16, z dne 1. 6. 2010 in na 
priloženem CD št. 6. Člani so z dopisom z dne 4. 8. 2010 (št. 900-05/10-11/29) 
dobili mnenje izvedenca - Poročilo o ocenitvi vrednosti nepremičnin ob obvoznici  
pri počivališču Barje - iz točko C.

2.3.5. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 14. 6. 2010
Dne 14. 6. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in treh 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5. 2010)  in sicer: "B. zaslišala naslednjo 
pričo: prof. Janeza Koželja, podžupana mestne občine Ljubljana."

2.3.6. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 24. 6. 2010
Dne 24. 6. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in treh 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6. 2010)  in sicer 
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"Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Vrhovno sodišče Republike Slovenije -Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Vrhovno sodišče Republike Slovenije -   
Center za informatiko posredoval do 30. 6. 2010 in sicer:Center za informatiko posredoval do 30. 6. 2010 in sicer:
-- podatke zemljiške knjige oziroma spisek katastrskih parcel  na območjupodatke zemljiške knjige oziroma spisek katastrskih parcel  na območju   

mestne občine Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2007 dalje na katerih so semestne občine Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 2007 dalje na katerih so se   
v zemljiško vpisali družbe Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,v zemljiško vpisali družbe Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,   
Electa Inženiring d.o.o., Vaz d.o.o.,  Electa Inženiring d.o.o., Vaz d.o.o.,  Taxgroup pravno svetovanje, d.o.o.Taxgroup pravno svetovanje, d.o.o.,,   
Taxgroup  skupina,   investiranje  in  svetovanje,  d.o.o.Taxgroup  skupina,   investiranje  in  svetovanje,  d.o.o. ,, Taxgroup Taxgroup   
podjetniške  finance  d.o.o.podjetniške  finance  d.o.o.,, Taxgroup  davčno  svetovanje,  d.o.o. Taxgroup  davčno  svetovanje,  d.o.o.,,   
Taxgroup  finančne  storitve  d.o.o.Taxgroup  finančne  storitve  d.o.o.,  ,     Taxgroup  BLDG  1  nepremičnineTaxgroup  BLDG  1  nepremičnine    
d.o.o.d.o.o., ,    Taxgroup BLDG 2 nepremičnine d.o.o.Taxgroup BLDG 2 nepremičnine d.o.o.  , , Sklad tveganega kapitalaSklad tveganega kapitala   
Taxgroup, družba tveganega kapitala, d.o.o.Taxgroup, družba tveganega kapitala, d.o.o., KLM naložbe, investiranje, KLM naložbe, investiranje   
in svetovanje d.d., Hypo Leasing, Disonco Investments Limited, Finadriain svetovanje d.d., Hypo Leasing, Disonco Investments Limited, Finadria   
Holdings  Limited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  SiminHoldings  Limited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  Simin   
d.o.o., Nemon d.o.o., Composita d.o.o., SAR d.o.o., Pivovarna in pivnicad.o.o., Nemon d.o.o., Composita d.o.o., SAR d.o.o., Pivovarna in pivnica   
Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja  d.o.o.,  Hotel  Jelovica  d.o.o.,  Luna  ParkKratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja  d.o.o.,  Hotel  Jelovica  d.o.o.,  Luna  Park   
d.o.o., Oxina d.o.o.d.o.o., Oxina d.o.o.

Vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala doVpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala do   
30. 6. 2010 in sicer:30. 6. 2010 in sicer:
- celotno  Študijo  širitve  Ljubljanskega  avtocestnega  obroča  incelotno  Študijo  širitve  Ljubljanskega  avtocestnega  obroča  in   

avtocestnih priključnih krakov (avgust 2009 - februar 2010)avtocestnih priključnih krakov (avgust 2009 - februar 2010)
- - celotno  dokumentacijo  Review  of  the  Project  "Barje  Motorwaycelotno  dokumentacijo  Review  of  the  Project  "Barje  Motorway   

Connection Options"Connection Options"
- - Vizijo  razvoja  Ljubljane  do leta  2025 avtorja   in  podžupana LjubljaneVizijo  razvoja  Ljubljane  do leta  2025 avtorja   in  podžupana Ljubljane   

Janeza KoželjaJaneza Koželja
- - MOL  predloži  za  našteto  dokumentacijo  podatke  o  stroških  za  teMOL  predloži  za  našteto  dokumentacijo  podatke  o  stroških  za  te   

dokumente in pojasni pravni status teh dokumentov.dokumente in pojasni pravni status teh dokumentov.

B. zaslišala naslednje priče:
•• Jure Janković, lastnik Electe Holding d.o.o., Ljubljana,Jure Janković, lastnik Electe Holding d.o.o., Ljubljana,
• Klemen Šešok,  lastnik  Taxgroup skupina,  investiranje  in  svetovanjeKlemen Šešok,  lastnik  Taxgroup skupina,  investiranje  in  svetovanje   

d.o.o.,d.o.o., 
•• dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor,dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor,
•• Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• Zdravko Šinko, lastnik VazZdravko Šinko, lastnik Vaz d.o.o., finance in trgovina,d.o.o., finance in trgovina,
•• Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana,Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana,
•• Jadranka Dakić, podžupanja Mestne občine LjubljanaJadranka Dakić, podžupanja Mestne občine Ljubljana
•• Peter Seliškar in Aleš Seliškar, lastnika parcele št. 869/1 in 869/2, k.o.Peter Seliškar in Aleš Seliškar, lastnika parcele št. 869/1 in 869/2, k.o.   

Glince,Glince,
• Nevenka Jelovčan, Vaš dom, nepremičnine, d.o.o.Nevenka Jelovčan, Vaš dom, nepremičnine, d.o.o. ". 

Dne 1. 7. 2010 so člani prejeli zahtevano gradivo z dopisom št. 900-05/10-11/24,  
na priloženem CD št. 7.

2.3.7. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 9. 7. 2010
Dne 9. 7. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in treh 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6. in 24. 6. 2010)  in sicer:
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"Vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala doVpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala do   
30. 7. 2010, in sicer pobude naslednjih podjetij:30. 7. 2010, in sicer pobude naslednjih podjetij:

Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o., VazElecta Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o., Vaz   
d.o.o.,  d.o.o.,  Taxgroup  pravno  svetovanje,  d.o.o.Taxgroup  pravno  svetovanje,  d.o.o.,  ,   Taxgroup  skupina, Taxgroup  skupina,   
investiranje in svetovanje, d.o.o.investiranje in svetovanje, d.o.o.,, Taxgroup podjetniške finance d.o.o. Taxgroup podjetniške finance d.o.o.,,  
Taxgroup davčno svetovanje, d.o.o.Taxgroup davčno svetovanje, d.o.o., ,  Taxgroup finančne storitve d.o.o. Taxgroup finančne storitve d.o.o.,,   
Taxgroup BLDG 1 nepremičnine d.o.o.Taxgroup BLDG 1 nepremičnine d.o.o., ,  Taxgroup BLDG 2 nepremičnine Taxgroup BLDG 2 nepremičnine   
d.o.o.d.o.o.,  ,  Sklad tveganega kapitala Taxgroup, družba tveganega kapitala,Sklad tveganega kapitala Taxgroup, družba tveganega kapitala,   
d.o.o.d.o.o.,  KLM  naložbe,  investiranje  in  svetovanje  d.d.,  Hypo  Leasing,,  KLM  naložbe,  investiranje  in  svetovanje  d.d.,  Hypo  Leasing,   
Disonco Investments Limited, Finadria Holdings Limited, Green ApolloDisonco Investments Limited, Finadria Holdings Limited, Green Apollo   
Holding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  Simin  d.o.o.,  Nemon d.o.o.,  CompositaHolding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  Simin  d.o.o.,  Nemon d.o.o.,  Composita   
d.o.o.,  SAR d.o.o.,  Pivovarna  in  pivnica  Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnjad.o.o.,  SAR d.o.o.,  Pivovarna  in  pivnica  Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja   
d.o.o., Hotel Jelovica d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.d.o.o., Hotel Jelovica d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.

za spremembo namembnosti   v postopku razgrnitve prostorskega plana,za spremembo namembnosti   v postopku razgrnitve prostorskega plana,   
sprejetega 5. 7. 2010.sprejetega 5. 7. 2010.

Vpogledala v gradivo, ki ji ga bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo inVpogledala v gradivo, ki ji ga bosta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in   
prehrano in Ministrstvo za okolje in prostor posredovali do 30. 7. 2010, inprehrano in Ministrstvo za okolje in prostor posredovali do 30. 7. 2010, in   
sicer:sicer:
-- izpisek iz evidence obiskovalcev za Zorana Jankovića v času od 1. 1.izpisek iz evidence obiskovalcev za Zorana Jankovića v času od 1. 1.   

2010 dalje. Izpisek mora vključevati datum in čas obiska ter ime osebe,2010 dalje. Izpisek mora vključevati datum in čas obiska ter ime osebe,   
kateri  je bil  namenjen Zoran Janković.  Zahteva se nanaša na sedežkateri  je bil  namenjen Zoran Janković.  Zahteva se nanaša na sedež   
ministrstva in na podrejene organizacijske enote ministrstva. ministrstva in na podrejene organizacijske enote ministrstva. 

Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Ministrstvo  za  okolje  in  prostorVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor   
posredovalo do 30. 7. 2010, in sicer:posredovalo do 30. 7. 2010, in sicer:
-- sklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrt  Mestnesklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrt  Mestne   

občine  Ljubljana  in  zaključne  verzije  vseh  pozitivnih  soglasij,  naobčine  Ljubljana  in  zaključne  verzije  vseh  pozitivnih  soglasij,  na   
katerih je bilo to pozitivno mnenje oprto,katerih je bilo to pozitivno mnenje oprto,

-- izpis  delovodnika  odhodne  pošte  in  delovodnika  glavne  pisarneizpis  delovodnika  odhodne  pošte  in  delovodnika  glavne  pisarne   
ministrstva, iz katere bo razvidno, kdaj je bil vpisan sklep o pozitivnemministrstva, iz katere bo razvidno, kdaj je bil vpisan sklep o pozitivnem   
mnenju za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljanamnenju za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana".

Dne 4. 8. 2010 so člani prejeli zahtevano gradivo z dopisom št. 900-05/10-11/29,  
na priloženem CD št. 8.

2.3.8. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 16. 9. 2010
Dne 16. 9. 2010 je Preiskovalna komisija na 9. seji prejela naslednje gradivo:
-- dokument Ministrstva za kmetijstvo (št. 900-05/10-18/3) indokument Ministrstva za kmetijstvo (št. 900-05/10-18/3) in
-- dokumenti  Ministrstva  za  javno  upravo,  Direktorata  za  investicije,dokumenti  Ministrstva  za  javno  upravo,  Direktorata  za  investicije,   

Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za promet (št. 900-Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva za promet (št. 900-
05/10-19/3).05/10-19/3).

Gradivo se je vključilo v Dokazni sklep z obvestilom v dopisu št. 900-05/10-11/34, 
z  dne  19.  10.  2010,  s  katerim  so  člani  tudi  prejeli  omenjeno  gradivo  na 
priloženem CD št. 9.

2.3.9. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 22. 9. 2010
Dne 22. 9. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in dveh 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
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parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6. in 9. 7. 2010)  in sicer
A.A. vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovalavpogledala v gradivo, ki ji ga bo Mestna občina Ljubljana posredovala   
do 30. 9. 2010, in sicer:do 30. 9. 2010, in sicer:
-- Dogovorom o partnerskem sodelovanju med Mestno občino LjubljanaDogovorom o partnerskem sodelovanju med Mestno občino Ljubljana   

in  Ministrstvom  za  okolje  in  prostor  pri  pripravi  prostorskih  aktovin  Ministrstvom  za  okolje  in  prostor  pri  pripravi  prostorskih  aktov   
Mestne  občine  Ljubljana  –  glavnega  mesta  ter  o  drugih  zadevahMestne  občine  Ljubljana  –  glavnega  mesta  ter  o  drugih  zadevah   
urejanja prostora, št. 350-66/07 z dne 12. 7. 2007,urejanja prostora, št. 350-66/07 z dne 12. 7. 2007,

-- vsa  soglasja  in  mnenja  nosilcev  urejanja  prostora,  ki  jih  je  Mestnavsa  soglasja  in  mnenja  nosilcev  urejanja  prostora,  ki  jih  je  Mestna   
občina Ljubljana pridobila na osnovi potrjenega predloga Občinskegaobčina Ljubljana pridobila na osnovi potrjenega predloga Občinskega   
prostorskega  načrta  MOL  skladno  z  51.a  členom  Zakona  oprostorskega  načrta  MOL  skladno  z  51.a  členom  Zakona  o   
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). 

B.    B.     zaslišala naslednji priči:  zaslišala naslednji priči: 
•• Andrej Potočnik, generalni direktor družbe  Hypo leasing, podjetje zaAndrej Potočnik, generalni direktor družbe  Hypo leasing, podjetje za   

financiranje, d.o.o. , Ljubljana,financiranje, d.o.o. , Ljubljana,
•• Miha Jazbinšek, član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.Miha Jazbinšek, član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Dne 19. 10. 2010 so člani prejeli  zahtevano gradivo z dopisom št. 900-05/10-
11/34, na priloženem CD št. 9.

2.3.10. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 18. 10. 2010
Dne 18. 10. 2010 je Preiskovalna komisija prejela odgovor ministra za okolje inodgovor ministra za okolje in   
prostor na vprašanja,  zastavljena na 9.  seji  Preiskovalne komisije,  16. 9.prostor na vprašanja,  zastavljena na 9.  seji  Preiskovalne komisije,  16. 9.   
2010 (št. 900-05/10-19/6, z dne 18. 10. 2010).2010 (št. 900-05/10-19/6, z dne 18. 10. 2010).

Gradivo - odgovor se je vključilo v Dokazni sklep z obvestilom v dopisu št. 900-
05/10-11/34, z dne 19. 10. 2010, s katerim so člani tudi prejeli omenjeno gradivo 
na priloženem CD št. 9.

2.3.11. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 26. 10. 2010
Dne 26. 10. 2010 je priča Miha Jazbinšek Preiskovalni komisiji posredovalapriča Miha Jazbinšek Preiskovalni komisiji posredovala   
gradivo (št. 900-05/10-22/1 in 900-05/10-22/2) za potrebe njenega zaslišanjagradivo (št. 900-05/10-22/1 in 900-05/10-22/2) za potrebe njenega zaslišanja   
na 11. seji, dne 3. 11. 2010. na 11. seji, dne 3. 11. 2010. 

Gradivo se je vključilo v Dokazni sklep z obvestilom v dopisu št. 060-41/10-11/4, 
z dne 26. 10. 2010, s katerim so člani tudi prejeli omenjeno gradivo.

2.3.12. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 3. 11. 2010
a) Dne 3.  11.  2010 je  priča  Miha Jazbinšek Preiskovalni  komisiji  predMiha Jazbinšek Preiskovalni  komisiji  pred   
zaslišanjem posredovala še gradivo (št. 900-05/10-22/3) za potrebe njenegazaslišanjem posredovala še gradivo (št. 900-05/10-22/3) za potrebe njenega   
zaslišanja na 11. seji, dne 3. 11. 2010. zaslišanja na 11. seji, dne 3. 11. 2010. 

Gradivo, ki je bilo razdeljeno na klop, je vključeno v Dokazni sklep z neuradnim 
prečiščenim  besedilom  Dokaznega  sklepa  št.  900-05/10-11/36,  z  dne  3.  11. 
2010. Gradivo so člani prejeli z dopisom št. 900-05/10-11/53, z dne 13. 1. 2011 in 
je preneseno na CD št. 10.

b) Dne 3. 11. 2010 je Preiskovalna komisija dopolnila Dokazni sklep z dne 4. 
2. 2010 in 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9. 2010 (dopolnitve) in  
sicer,  da  bo  Preiskovalna  komisija  "predlagala  sodelovanje  preiskovalnipredlagala  sodelovanje  preiskovalni   
komisiji koroškega deželnega parlamenta v zadevi Hypo Alpe Adria bank inkomisiji koroškega deželnega parlamenta v zadevi Hypo Alpe Adria bank in   
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jo pozvala k skupni preiskavi primerov iz pristojnosti  obeh preiskovalnihjo pozvala k skupni preiskavi primerov iz pristojnosti  obeh preiskovalnih   
komisij. Preiskovalni komisiji koroškega parlamenta dajemo pobudo, da sekomisij. Preiskovalni komisiji koroškega parlamenta dajemo pobudo, da se   
izmenja podatke in usklajujejo preiskovalna dejanja v zadevah, kjer obstajaizmenja podatke in usklajujejo preiskovalna dejanja v zadevah, kjer obstaja   
sum vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v korupcijo in klientelizem.sum vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v korupcijo in klientelizem."

Preiskovalna  komisija  je  z  Dopolnitvijo  Dokaznega  sklepa  seznanila  pristojno 
delovno  telo  koroškega Deželnega parlamenta  v  Celovcu  z  dopisom št.  900-
05/10-11/39, z dne 9. 11. 2010. Odgovor je Preiskovalna komisija prejela dne 8. 
12. 2010 (št. 900-05/10-28/3). 

2.3.13. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 19. 11. 2010
Dne  19.  11.  2010  je  Preiskovalna  komisija  na  podlagi  zahteve  predsednice, 
podpredsednika in treh članov Preiskovalne komisije (drugi odstavek 12. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010, 
ter njegovih dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9. in 3.  
11. 2010)  in sicer, "da Preiskovalna komisija izvede naslednji dokaz:
"Preiskovalna komisija parlamenta Republike Slovenije prosi za politično in 
pravno  pomoč  parlament  Republike  Ciper.  Preiskovalna  komisija 
slovenskega  parlamenta  preiskuje  konkretne  sume  prikrite  politične 
vpletenosti nosilcev javnih pooblastil v korupcijo in klientelizem v povezavi 
s  špekulativnimi  spremembami  namembnosti  in  vrednosti  zemljišč  v 
Republiki  Sloveniji.  Parlament Republike  Ciper prosimo,  da generalnemu 
tožilcu Republike Ciper, njegovi ekscelenci g. Petrosu Cleridesu posreduje 
prošnjo,  da  preiskovalni  komisiji  slovenskega  parlamenta  posreduje 
podatke  oziroma  imena  državljanov  Republike  Slovenije,  ki  imajo 
kakršnokoli  obliko  pogodbenega  razmerja  z  gospodarskimi  družbami  s 
sedežem v Republiki Ciper in sicer za podjetja Ranstad Holdings  LTD, 70 
Kennedy  Avenue  Nicosia  1076,  Tomatiz   LTD,  146  Makarios  Avenue, 
Limassol  3021,  Disonco  Investments  Limited,  Arch.  Makariou,  146,  3021 
Limassol, Finadria Holdings Limited, Arch. Makariou, 146, 3021 Limassol, 
Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021 Limassol".

Preiskovalna komisija je z Dopolnitvijo Dokaznega sklepa seznanila predsednika 
ciprskega parlamenta z dopisom št. 900-05/10-24/1, z dne 19. 11. 2010. Odgovor 
Preiskovalna komisija do priprave Vmesnega poročila ni prejela.

2.3.14. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 6. 12. 2010
Dne 6. 12. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice, dveh 
članov  in  namestnika  člana  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010, 
ter njegovih dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9., 3.  
11. , 19. 11. 2010)  in sicer:
A.A. vpogleda v gradivovpogleda v gradivo, in sicer:
A.13.A.13. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Okrožno  sodišče  v  LjubljaniVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Okrožno  sodišče  v  Ljubljani   

posredovalo  do  15.  12.  2010,  in  sicer  dokumentacijo  (vse  vlogeposredovalo  do  15.  12.  2010,  in  sicer  dokumentacijo  (vse  vloge   
strank  od  vpisa  naprej,  odločitve  sodišča  in  izpisek  iz  sodnegastrank  od  vpisa  naprej,  odločitve  sodišča  in  izpisek  iz  sodnega   
registra  glede  statusnih  sprememb  subjekta,  spremembregistra  glede  statusnih  sprememb  subjekta,  sprememb   
razpolagalnih  pravic  družbenikov  s  priloženimi  pravnimi  poslirazpolagalnih  pravic  družbenikov  s  priloženimi  pravnimi  posli   
družbenikov/družbe, ki so bili podlaga za te spremembe) za podjetjedružbenikov/družbe, ki so bili podlaga za te spremembe) za podjetje   
ELECTA  HOLDING,  dejavnost  holdingov,  d.o.o.,  matična  številkaELECTA  HOLDING,  dejavnost  holdingov,  d.o.o.,  matična  številka   
2040492000,2040492000,
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A.14.A.14. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 15. 12. 2010, in sicer: posredovala do 15. 12. 2010, in sicer: 
-- kdo in kdaj  je  vložil  predlog(e)  za spremembo namembnosti  zakdo in kdaj  je  vložil  predlog(e)  za spremembo namembnosti  za   

parceli št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince, parceli št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince, 
-- fotokopije odločitev pristojnega organa glede teh vlog z navedbofotokopije odločitev pristojnega organa glede teh vlog z navedbo   

razlogov za sprejete odločitve in razlogov za sprejete odločitve in 
-- fotokopije  odločitev  pristojnega  organa  MOL,  ki  je  spremenilfotokopije  odločitev  pristojnega  organa  MOL,  ki  je  spremenil   

namembnost predmetnih parcel.namembnost predmetnih parcel.
A.15.A.15. Vpogleda v gradivo, ki ga je Preiskovalni komisiji na zaslišanju dne 2.Vpogleda v gradivo, ki ga je Preiskovalni komisiji na zaslišanju dne 2.   

12. 2010 izročila priča Klemen Šešok in sicer:12. 2010 izročila priča Klemen Šešok in sicer:
-- Pogodba  o  posredovanju  pri  prodaji  nepremičnin  med  AktivaPogodba  o  posredovanju  pri  prodaji  nepremičnin  med  Aktiva   

nepremičnine, d.o.o in Alešem Seliškarjem z dne 30. 3. 2009 innepremičnine, d.o.o in Alešem Seliškarjem z dne 30. 3. 2009 in
-- Potrdilo Aktive, nepremičnine d.o.o. z dne 9. 7. 2009 o neobstojuPotrdilo Aktive, nepremičnine d.o.o. z dne 9. 7. 2009 o neobstoju   

obveznosti Seliškar Petra do Aktive, nepremičnine d.o.o.obveznosti Seliškar Petra do Aktive, nepremičnine d.o.o.
  

B.B. Dodatno zasliši priči:Dodatno zasliši priči:
•• Matija Šešok, Taxgroup,Matija Šešok, Taxgroup,
•• Robert Rožac, direktor Slovenija projekta d.o.o., Ljubljana.Robert Rožac, direktor Slovenija projekta d.o.o., Ljubljana.

Gradivo pod točkami A.13., A.14. in A.15. so člani (kopije za gradivo pod A. 13. in 
A.15. brez vidnih z zakonom varovanih podatkov) prejeli z dopisom št. 900-05/10-
11/53, z dne 13. 1. 2011 in je preneseno na CD št. 10 (original gradiva za A. 13 in 
A. 15  je bil na vpogled v Varovanem območju).

2.3.15. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 22. 12. 2010
Dne 22. 12. 2010 je Preiskovalna komisija na podlagi zahteve predsednice in 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9., 3. 11. , 19. 11. , 
6. 12. 2010)  in sicer:
A.A. vpogleda v gradivovpogleda v gradivo, in sicer:
A.16.A.16. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   

posredovala do 30. 12. 2010, in sicerposredovala do 30. 12. 2010, in sicer poimenski seznam oseb, ki sopoimenski seznam oseb, ki so   
do sedaj sklenile najemno, kupoprodajno ali  menjalno pogodbo zado sedaj sklenile najemno, kupoprodajno ali  menjalno pogodbo za   
stanovanja v lasti JSS MOL, MOL in Stanovanjskega sklada v objektustanovanja v lasti JSS MOL, MOL in Stanovanjskega sklada v objektu   
Celovški dvori. Seznam vsebuje ime in priimek ter naslov skleniteljaCelovški dvori. Seznam vsebuje ime in priimek ter naslov sklenitelja   
najemne pogodbe.najemne pogodbe.

B.B. Dodatno zasliši pričo:Dodatno zasliši pričo:
•• Bruno Filipič, direktor družbe Branton d.o.o., Ljubljana.Bruno Filipič, direktor družbe Branton d.o.o., Ljubljana.

Gradivo - kopijo brez vidnih z zakonom varovanih podatkov pod točko A.16. so 
člani prejeli z dopisom št. 900-05/10-11/53, z dne 13. 1. 2011 in je preneseno na 
CD št. 10

2.3.16. Dopolnitev Dokaznega sklepa, 25. 1. 2011. 

Dne 25.  1.  2011  je  Preiskovalna komisija  na  podlagi  zahteve  predsednice  in 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
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dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9., 3. 11. , 19. 11. , 
6. 12. , 22. 12. 2010)  in sicer 

"Magnetogram zaslišanja priče Mihe Jazbinška in dokumentov, ki jih je ta 
priča  predložila  Preiskovalni  komisiji,  glede  sumov  nezakonitega  in 
nevestnega dela Ministrstva za okolje in prostor pri sprejemanju OPN MOL 
pošlje Vladi Republike Slovenije s prošnjo, da se Vlada Republike Slovenije 
opredeli do navedb priče Mihe Jazbinška, mestnega svetnika MOL".

A.      vpogleda v gradivo, in sicer:
A.17 Pristojno sodišče pošlje  Preiskovalni  komisiji  podatke iz  zemljiške 

knjige, na katerih zemljiščih so v kakršnikoli statusni obliki vpisana 
podjetja Azion d.o.o., Manatea d.o.o. in Glinatea d.o.o.

B. Dodatno zasliši priče: 
•• Dragaš Aleksandar, Manatea d.o.o.,Dragaš Aleksandar, Manatea d.o.o.,
•• Lulić Predrag, Glinatea d.o.o., Srbija,Lulić Predrag, Glinatea d.o.o., Srbija,
•• Lolić Srđan, Glinatea d.o.o., Srbija,Lolić Srđan, Glinatea d.o.o., Srbija,
•• Zdešar Franc, Moto trade trgovina,Zdešar Franc, Moto trade trgovina,
•• Kikelj Jože, Azion d.o.o.,Kikelj Jože, Azion d.o.o.,
•• Trstenjak Boštjan, CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.Trstenjak Boštjan, CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.
•• Pere Denis, Dema plus d.o.o. Ljubljana,Pere Denis, Dema plus d.o.o. Ljubljana,
•• Šimenc Marija Snežna, nekdanja lastnica nepremičnine,Šimenc Marija Snežna, nekdanja lastnica nepremičnine,
•• Tarle Primož, nekdanji lastnik nepremičnine,Tarle Primož, nekdanji lastnik nepremičnine,
•• Tarle Martina, nekdanja lastnica nepremičnine,Tarle Martina, nekdanja lastnica nepremičnine,
•• Praznik Tatjana, nekdanja lastnica nepremičnine,Praznik Tatjana, nekdanja lastnica nepremičnine,
•• Šešok Zala, Taxgroup,Šešok Zala, Taxgroup,
•• Šešok Manca, Taxgroup,Šešok Manca, Taxgroup,
•• Čeh Peter, Taxgroup,Čeh Peter, Taxgroup,
•• Plohl Vladka, Taxgroup,Plohl Vladka, Taxgroup,
•• Cimeša Tjaša, Taxgroup,Cimeša Tjaša, Taxgroup,
•• Novak Tamara, Taxgroup,Novak Tamara, Taxgroup,
•• Kranjc Andreja, Taxgroup,Kranjc Andreja, Taxgroup,
•• Ražen Urška, Taxgroup"."Ražen Urška, Taxgroup"."

Gradivo Vlade (št. 900-05/11-2/2) in Vrhovnega sodišča (900-05/11-3/2) je 
Preiskovalna komisija prejela 10. 2. 2011. Člani so prejeli pisni izvod - kopijo dne 
11. 2. 2011, v elektronski obliki pa še na CD št.11.

2.3.17. Dopolnitve Dokaznega sklepa, 23. 2. 2011 

Dne 23.  2.  2011  je  Preiskovalna komisija  na  podlagi  zahteve  predsednice  in 
članov  Preiskovalne  komisije  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) dopolnila Dokazni sklep (z dne 4. 2. 2010,  ter njegovih 
dopolnitev z dne 16. 3., 23. 3., 18. 5., 14. 6., 24. 6., 9. 7., 22. 9., 3. 11. , 19. 11. , 
6. 12. , 22. 12. 2010, 25. 1. 2011)  in sicer z naslednjimi spremembami (do A19. 
do A 23.):
"A.      vpogleda v gradivo, in sicer:
A 19. Vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Davčna uprava Republike SlovenijeVpogledala v gradivo, ki ji ga bo Davčna uprava Republike Slovenije   
do  9.  3.  2011  posredovala  in  sicer  fotokopije  dokumentov  ali  izpisedo  9.  3.  2011  posredovala  in  sicer  fotokopije  dokumentov  ali  izpise   
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elektronskih  evidenc  o  vseh  finančnih  transakcijah  med  slovenskimielektronskih  evidenc  o  vseh  finančnih  transakcijah  med  slovenskimi   
pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:
-- Finadria Holding Limited,  Arch. Makariou, 146, p.c. 3021 Limassol,Finadria Holding Limited,  Arch. Makariou, 146, p.c. 3021 Limassol,   

Ciper,Ciper,
-- Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021 Limassol,Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021 Limassol,   

Ciper,Ciper,
-- Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town, Tortola,Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town, Tortola,   

Deviško otočje, Velika Britanija,Deviško otočje, Velika Britanija,
-- Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana,Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana,
-- Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52, 1000Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52, 1000   

Ljubljana,Ljubljana,
-- Azion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje,Azion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje,
-- Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana,Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana,
-- Disonco Investments Limited, Arch. Makariou, 146, Alfa building, 4thDisonco Investments Limited, Arch. Makariou, 146, Alfa building, 4th   

floor, 3021 Limassol, Ciper,floor, 3021 Limassol, Ciper,
-- Blue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha TowerBlue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha Tower   

4th floor, 3021 Limassol, Ciper, 4th floor, 3021 Limassol, Ciper, 
-- Enibio Foundation, Liechtenste in Enibio Foundation, Liechtenste in 
-- Hotel Cubo, Slovenska 15, LjubljanaHotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana";";

"A 20. Preiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  inPreiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  in   
pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč __________pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ____________33 , da je upniku Juretu , da je upniku Juretu   
Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice 3.000.000 €,Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice 3.000.000 €,   
pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun  upnika  Juretapri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun  upnika  Jureta   
Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je  upnik  dosegel  poJankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je  upnik  dosegel  po   
sklepu  Okrajnega  sodišča  v  Ljubljani,  izvršilnega  oddelka,  št.  0814  Insklepu  Okrajnega  sodišča  v  Ljubljani,  izvršilnega  oddelka,  št.  0814  In   
921/2010-3,  z  dne  4.  10.  2010  prepoved  prostega  razpolaganja  s  50%921/2010-3,  z  dne  4.  10.  2010  prepoved  prostega  razpolaganja  s  50%   
deležem  upnika  v  Electi  Holdingu  d.o.o.,  Mestni  trg  8.  Ljubljana.deležem  upnika  v  Electi  Holdingu  d.o.o.,  Mestni  trg  8.  Ljubljana.   
Preiskovalna komisija izraža sum, da je pri tej transakciji prišlo do davčnihPreiskovalna komisija izraža sum, da je pri tej transakciji prišlo do davčnih   
nepravilnosti,  zato  Davčnemu uradu  predlaga,  da  nad upnikom Juretomnepravilnosti,  zato  Davčnemu uradu  predlaga,  da  nad upnikom Juretom   
Jankovićem izvede davčni pregled ter preiskovalni komisiji poroča, ali soJankovićem izvede davčni pregled ter preiskovalni komisiji poroča, ali so   
bila izposojena sredstva uporabljena za nakup zemljišč ali nepremičnin nabila izposojena sredstva uporabljena za nakup zemljišč ali nepremičnin na   
območju  Mestne  občine  Ljubljana,  ali  prenesena  na  katero  podjetje  vobmočju  Mestne  občine  Ljubljana,  ali  prenesena  na  katero  podjetje  v   
Republiki Sloveniji ali v tujini. Davčna uprava Republike Slovenije do 9. 3.Republiki Sloveniji ali v tujini. Davčna uprava Republike Slovenije do 9. 3.   
2011 obvesti Preiskovalno komisijo o rezultatih nadzora2011 obvesti Preiskovalno komisijo o rezultatih nadzora";";

"A 21. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Urad  Republike  Slovenije  zaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Urad  Republike  Slovenije  za   
preprečevanje pranja denarja do 9.3. 2011 posredoval  in sicer fotokopijepreprečevanje pranja denarja do 9.3. 2011 posredoval  in sicer fotokopije   
dokumentov ali izpise elektronskih evidenc o vseh finančnih transakcijahdokumentov ali izpise elektronskih evidenc o vseh finančnih transakcijah   
med slovenskimi pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:med slovenskimi pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:
-- Finadria Holding Limited,  Arch. Makariou, 146, p.c. 3021 Limassol,Finadria Holding Limited,  Arch. Makariou, 146, p.c. 3021 Limassol,   

CiperCiper
-- Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021 Limassol,Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021 Limassol,   

CiperCiper
-- Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town, Tortola,Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town, Tortola,   

Deviško otočje, Velika BritanijaDeviško otočje, Velika Britanija
-- Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 LjubljanaManatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana
-- Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52, 1000Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52, 1000   

LjubljanaLjubljana

3 Na prazni mesti bodo v odpravku dopisa vneseni osebni podatki obeh oseb.
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-- Azion d.o.o., Ljubljanska 66, GrosupljeAzion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje
-- Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, LjubljanaGlinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana
-- Disonco Investments Limited, Arch. Makariou, 146, Alfa building, 4thDisonco Investments Limited, Arch. Makariou, 146, Alfa building, 4th   

floor, 3021 Limassol, Ciperfloor, 3021 Limassol, Ciper
-- Blue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha TowerBlue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha Tower   

4th floor, 3021 Limassol, Ciper 4th floor, 3021 Limassol, Ciper 
-- Enibio Foundation, Liechtenstein Enibio Foundation, Liechtenstein 
-- Hotel Cubo, Slovenska 15, LjubljanaHotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana";";

"A 22. Preiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  inPreiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  in   
pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč __________pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ____________44 , da je upniku Juretu , da je upniku Juretu   
Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice 3.000.000 €,Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice 3.000.000 €,   
pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun  upnika  Juretapri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun  upnika  Jureta   
Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je  upnik  dosegel  poJankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je  upnik  dosegel  po   
sklepu  Okrajnega  sodišča  v  Ljubljani,  izvršilnega  oddelka,  št.  0814  Insklepu  Okrajnega  sodišča  v  Ljubljani,  izvršilnega  oddelka,  št.  0814  In   
921/2010-3,  z  dne  4.  10.  2010  prepoved  prostega  razpolaganja  s  50%921/2010-3,  z  dne  4.  10.  2010  prepoved  prostega  razpolaganja  s  50%   
deležem  upnika  v  Electi  Holdingu  d.o.o.,  Mestni  trg  8.  Ljubljana.deležem  upnika  v  Electi  Holdingu  d.o.o.,  Mestni  trg  8.  Ljubljana.   
Preiskovalna komisija izraža sum, da je pri tej transakciji prišlo do pranjaPreiskovalna komisija izraža sum, da je pri tej transakciji prišlo do pranja   
denarja, zato Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja predlaga,denarja, zato Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja predlaga,   
da nad upnikom Juretom Jankovićem izvede pregled iz svojih pristojnostida nad upnikom Juretom Jankovićem izvede pregled iz svojih pristojnosti   
ter Preiskovalni komisiji poroča, ali je utemeljen sum Preiskovalne komisije,ter Preiskovalni komisiji poroča, ali je utemeljen sum Preiskovalne komisije,   
ali  so  bila  izposojena  sredstva  uporabljena  za  nakup  zemljišč  aliali  so  bila  izposojena  sredstva  uporabljena  za  nakup  zemljišč  ali   
nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana, ali prenesena na kateronepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana, ali prenesena na katero   
podjetje  v  Republiki  Sloveniji  ali  v  tujini.  Urad  Republike  Slovenije  zapodjetje  v  Republiki  Sloveniji  ali  v  tujini.  Urad  Republike  Slovenije  za   
preprečevanje  pranja  do  9.  3.  2011  obvesti  Preiskovalno  komisijo  opreprečevanje  pranja  do  9.  3.  2011  obvesti  Preiskovalno  komisijo  o   
rezultatih  nadzora  in  pri  tem  tudi  odgovori  ali  so  bili  s  strani  bankrezultatih  nadzora  in  pri  tem  tudi  odgovori  ali  so  bili  s  strani  bank   
obveščeni, skladno z zakonom, o transakciji, ali so jo preverili oziroma kakoobveščeni, skladno z zakonom, o transakciji, ali so jo preverili oziroma kako   
so ukrepaliso ukrepali";";

"A 23. Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Mestna občina Ljubljana do 9. 3.Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Mestna občina Ljubljana do 9. 3.   
2011 posredovala in sicer celotno dokumentacijo (sklepe, pogodbe, aneksi,2011 posredovala in sicer celotno dokumentacijo (sklepe, pogodbe, aneksi,   
dogovori, računi) v zvezi z investicijo gradnje stadiona Stožice in športnedogovori, računi) v zvezi z investicijo gradnje stadiona Stožice in športne   
dvorane - športni park Stožicedvorane - športni park Stožice".".

Gradivo Davčne uprave z dne 3. 3. 2011 (št. 900-05/11-5/2) in Mestne občine 
Ljubljane z dne 9. 3. 2011 (900-05/09-4/24) so člani prejeli v elektronski obliki na 
CD št.11. Gradivo Urada za preprečevanje pranja denarja z dne 9. 3. 2011 (št.  
900-05/11-6/2)  je  označeno  s  stopnjo  INTERNO,  zato  so  ga  člani  prejeli  s 
posebno  pošiljko.  Na  podlagi  odgovora  Davčne  uprave  sta  bila  pripravljena 
dopisa na AJPES in KDD, ki sta posredovala odgovora dne 31. 3. 2011 oziroma 
10. 3.  2011; odgovori  so bili  priloženi  dopisu št.  900-05/10-11/69, z dne 7. 4. 
2011, s katerim je bil posredovan tudi CD št. 11.

2.3.18. Neuradno prečiščeno besedilo Dokaznega sklepa

Na podlagi sprejetih odločitev se Neuradno prečiščeno besedilo glasi:

"Z namenom: 
1. ugotoviti  ter razjasniti, ali  so bili  projekti in posli izvedeni pregledno in s 

skrbnostjo dobrega gospodarja;  
4 Na prazni mesti bodo v odpravku dopisa vneseni osebni podatki obeh oseb.
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2. ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  je  prišlo  pri  javnih  razpisih  in  podpisanih 
pogodbah  do nepravilnosti,  zaradi  česar  niso  bile  izvedene v  skladu  s 
predpisi in usmeritvami, ki jih je sprejel Državni zbor, zaradi česar obstaja 
sum, da je prišlo do zlorab položaja in koruptivnosti;

3. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri pogojih in postopkih oddaje javnih naročil,  
izbora  ponudb,  pogajanj  ter  vsebino  ponudb  prišlo  do  nepravilnosti, 
morebitnih zlorab položaja ter koruptivnosti;

4. ugotoviti  ter  razjasniti,  ali  so bili  realizirani  nakupi  nepremičnin izvedeni 
racionalno, gospodarno in zakonito;

5. ugotoviti ter razjasniti, ali je pri izvedbi investicij, pri kupoprodajnih, leasing, 
najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do  delovanja  povezanih 
oseb in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi nosilcev javnih funkcij 
ali  z  njimi  sorodstveno,  politično,  poslovno  ali  kako drugače povezanih 
oseb; 

6. ugotoviti,  ali  se  je  pri  izvedbi  projektov  in  poslov  spoštovala  vsa  v 
Državnem zboru sprejeta zakonodaja;

7. ugotoviti, ali so bila sredstva iz državnega proračuna ali proračuna Mestne 
občine  Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v 
Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov 
obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov 
stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije, 
projektov  objektov  v  javni  rabi,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  projektov  gradbenih 
investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna 
ali  proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov gradbenih investicij 
javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene 
objekte, črpana in uporabljena racionalno, namensko in skladno s predpisi;

8. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri dogovarjanjih med nosilci javnih 
funkcij  v  postopkih  priprave  javnih  naročil  in  potencialnimi  ponudniki 
prihajalo do zlorab položaja, podkupovanja ter ostalih koruptivnih ravnanj, 
ki so prispevala k neupravičeni pridobitvi posla ter oškodovanja državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana  v  okviru  projektov 
stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov s pripadajočimi 
garažnimi  objekti  ali  površinami  v  Mestni  občini  Ljubljana,  projektov 
objektov  državnega  pomena,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov 
Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, projektov objektov v javni rabi, financiranih s 
sredstvi  iz  državnega proračuna ali  proračuna Mestne občine Ljubljana, 
projektov gradbenih investicij  javnega pomena, financiranih s sredstvi  iz 
državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, ter projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v 
javne zdravstvene objekte;

9. ugotoviti, ali so pri oddajanju javnih naročil s področja gradbenih investicij  
s področja t.i. visokih gradenj, kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih 
primerljivih poslih obstajali vezani posli med ponudniki, ki so bili politično 
dogovorjeni;

10. ugotoviti,  ali  so  nosilci  javnih  funkcij  ravnali  z  vso  dolžno  skrbnostjo  v 
postopkih  urbanističnega,  prostorskega  in  okoljskega  dela  izvedbe 
investicij ter kupoprodajnih, leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih;
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11. ugotoviti,  ovreči  ali  dokazati  sum,  da  je  pri  postopkih  urbanističnega, 
prostorskega  in  okoljskega  dela  izvedbe  investicij  ter  kupoprodajnih, 
leasing,  najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih  prihajalo  do  morebitnih 
zlorab s strani nosilcev javnih funkcij in s tem do pridobitve protipravnih 
premoženjskih koristi in korupcije;  

12. ugotoviti,  ali  so  bila  dodatna  dela  in  doplačila  ter  obračuni  bonusov in 
malusov, ki  so zviševali  oziroma spreminjali  osnovne vrednosti investicij 
realni, ali pa so bili posledica že vnaprej dogovorjenega postopka oddaje 
del  z  nizkimi  oziroma  dogovorjenimi  ponudbenimi  vrednostmi,  ki  so 
favorizirale določene ponudnike, ter ugotoviti, ali je pri teh poslih prihajalo 
do morebitnih zlorab položaja in korupcije;

13. ugotoviti stopnjo vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in njihovo 
posredno  ali  neposredno  povezavo  ter  morebitno  zlorabo  položaja  pri 
izboru, pogajanjih in podpisih pogodb;

14. ugotoviti politično odgovornost ter morebitno zlorabo položaja posameznih 
nosilcev javnih funkcij pri izvedbi posameznih projektov ter kupoprodajnih, 
leasing, najemnih in drugih primerljivih poslov;

15. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri posameznih projektih in poslih 
prišlo do oškodovanja državnega proračuna ali proračuna Mestne občine 
Ljubljana  v  okviru  projektov  stanovanjske  gradnje  in  nakupov 
stanovanjskih objektov s pripadajočimi garažnimi objekti ali površinami v 
Mestni občini Ljubljana, projektov objektov državnega pomena, projektov 
obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na  Primorskem,  projektov 
stanovanjske  gradnje  Stanovanjskega  sklada  Republike  Slovenije, 
projektov  objektov  v  javni  rabi,  financiranih  s  sredstvi  iz  državnega 
proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  projektov  gradbenih 
investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna 
ali  proračuna Mestne občine  Ljubljana,  in  projektov  gradbenih  investicij 
javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne  zdravstvene 
objekte; 

16. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum o posrednih ali neposrednih povezavah 
posameznikov  v  verigi  naročnik  -  projektant  -  izvajalec/podizvajalci  - 
nadzornik - kupec/prodajalec/najemnik z nosilci javnih funkcij, kar naj bi jim 
omogočilo pridobitev neupravičene koristi in oškodovanja države;

17. ugotoviti, dokazati ali ovreči sum, da je pri tovrstnih povezavah prihajalo do 
izsiljevanja ali političnih navodil in pritiskov pri izvedbi poslov;  

18. ugotoviti  odgovornost  in  vpletenost  nosilcev  javnih  funkcij  pri  pripravi 
razpisov javnih naročil in njihovo vpletenost pri morebitnih povezavah ali 
predhodnih dogovorih s ponudniki;

19. ugotoviti, ali je pri oddajanju javnih naročil s strani nosilcev javnih funkcij 
prihajalo  do  favoriziranja  posameznih  ponudnikov,  kar  je  onemogočilo 
konkurenco; 

20. ugotoviti  politično odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi 
domnevne  opustitve  dolžnega  ravnanja,  uvedbe  ustreznih  postopkov  v 
primerih sumov kaznivih dejanj oziroma koruptivnih ravnanj nosilcev javnih 
funkcij, v skladu z veljavno zakonodajo 

bo 

Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, 
ki so sodelovali  pri pripravi in izvedbi investicij  ter leasing, najemnih ali  drugih 
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primerljivih poslih, financiranih s sredstvi  iz državnega proračuna ali  proračuna 
Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov 
stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih  objektov  ali  površin  v  Mestni 
občini  Ljubljana,  projektov  obnove  in  dograditve  prostorov  Univerze  na 
Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, 
projektov  gradbenih  investicij  javnega  pomena,  financiranih  s  sredstvi  iz 
državnega  proračuna  ali  proračuna  Mestne  občine  Ljubljana,  in  projektov 
gradbenih  investicij  javnega  pomena  na  področju  t.i.  visokih  gradenj  v  javne 
zdravstvene  objekte  (projekt  Pediatrične  klinike,  projekt  Onkološkega  inštituta 
itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, 
vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, 
korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja 
povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih 
poslov,  ter  v tej  zvezi  še posebej  za ugotovitev suma o politični  odgovornosti  
nosilcev  javnih  funkcij  in  njihovi  vlogi  pri  tem  (v  nadaljevanju:  Preiskovalna 
komisija) znotraj parlamentarne preiskave:
A.A. vpogledala v gradivo, ki ga je pridobila na podlagi Sklepa o izvedbivpogledala v gradivo, ki ga je pridobila na podlagi Sklepa o izvedbi   

pripravljalnih preiskovalnih dejanjpripravljalnih preiskovalnih dejanj  z dne 10. in 18. 12. 2009 ter 4. 2. 
2010, in sicer s strani: 
a)a) Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Nadzornega odboraMestne uprave Mestne občine Ljubljana in Nadzornega odbora   

Mestne občine Ljubljana Mestne občine Ljubljana (zanju(zanju  Javni Stanovanjski sklad MestneJavni Stanovanjski sklad Mestne   
občine Ljubljana)občine Ljubljana),,

b)b) Komisije za preprečevanje korupcijeKomisije za preprečevanje korupcije
c)c) Vrhovnega državnega tožilstva,Vrhovnega državnega tožilstva,
č)č) Nadzornega  odbora  in  direktorja  Stanovanjskega  skladaNadzornega  odbora  in  direktorja  Stanovanjskega  sklada   

Republike Slovenije,Republike Slovenije,
d)d) Računskega sodišča Republike Slovenije,Računskega sodišča Republike Slovenije,
e)e) Univerze na Primorskem,Univerze na Primorskem,
f)f) Upravnega odbora Univerze na Primorskem,Upravnega odbora Univerze na Primorskem,
g)g) Ministrstva za zdravje.Ministrstva za zdravje.

A.1.A.1. Vpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 30. 3. 2010 in sicer:posredovala do 30. 3. 2010 in sicer:
-- magnetograme  sestankov  -  javnih  razgrnitev  predlaganihmagnetograme  sestankov  -  javnih  razgrnitev  predlaganih   

sprememb zazidalnih načrtov za projekte stanovanjske gradnjesprememb zazidalnih načrtov za projekte stanovanjske gradnje   
in  nakupov stanovanjskih objektov ter  pripadajočih garažnihin nakupov stanovanjskih objektov ter  pripadajočih garažnih   
objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana.objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana.

-- zapisnike z magnetogrami sej občinskega sveta Mestne občinezapisnike z magnetogrami sej občinskega sveta Mestne občine   
Ljubljana  ob  sprejemanju  sprememb  oziroma  dopolnitevLjubljana  ob  sprejemanju  sprememb  oziroma  dopolnitev   
zazidalnih  načrtov  za  projekte  stanovanjske  gradnje  inzazidalnih  načrtov  za  projekte  stanovanjske  gradnje  in   
nakupov  stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnihnakupov  stanovanjskih  objektov  ter  pripadajočih  garažnih   
objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, 

-- pogodbe o darovanju (donaciji) sredstev za izvedbo projektovpogodbe o darovanju (donaciji) sredstev za izvedbo projektov   
iz  programa  župana  Zorana  Jankovića  (npr.:  obnovaiz  programa  župana  Zorana  Jankovića  (npr.:  obnova   
Ljubljanskega  gradu,  ljubljanska  vzpenjača,  itd.),  sklenjeneLjubljanskega  gradu,  ljubljanska  vzpenjača,  itd.),  sklenjene   
med  Mestno  občino  Ljubljana  in  izvajalci  gradbenih  del  named  Mestno  občino  Ljubljana  in  izvajalci  gradbenih  del  na   
območju Mestne občine Ljubljane za čas od začetka mandataobmočju Mestne občine Ljubljane za čas od začetka mandata   
župana do danes, katerih vrednost presega deset tisoč evrov.župana do danes, katerih vrednost presega deset tisoč evrov.
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A.2.A.2. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 31. 5. 2010 in sicer:posredovala do 31. 5. 2010 in sicer:
-- dokumentacijo,  s  katere  bo  razviden  subjekt,  ali  strokovnodokumentacijo,  s  katere  bo  razviden  subjekt,  ali  strokovno   

mnenje, s katerim je bila predlagana sprememba prostorskihmnenje, s katerim je bila predlagana sprememba prostorskih   
aktov  v  Izvedbenem  delu  Občinskega  prostorskega  načrtaaktov  v  Izvedbenem  delu  Občinskega  prostorskega  načrta   
MOL na območju FE Trnovo, za izdelavo krožišč in navezavoMOL na območju FE Trnovo, za izdelavo krožišč in navezavo   
na ceste na počivališče Barje in kdo je predlagatelj  območjana ceste na počivališče Barje in kdo je predlagatelj  območja   
gradenj  stanovanj  na  parcelah  št.  706/2,  711/2,  719/2,  730/1,gradenj  stanovanj  na  parcelah  št.  706/2,  711/2,  719/2,  730/1,   
730/2, 730/13, 730/14, 730/15, 735/2, 735/3, 743/2, 743/5, 746/2,730/2, 730/13, 730/14, 730/15, 735/2, 735/3, 743/2, 743/5, 746/2,   
746/3, 751/2,746/3, 751/2,

-- dokumentacijo, s katero je MOL dobil od DARS-a dovoljenje zadokumentacijo, s katero je MOL dobil od DARS-a dovoljenje za   
predlagano spremembo Občinskega prostorskega načrta MOL-predlagano spremembo Občinskega prostorskega načrta MOL-   
Izvedbeni del ob počivališču Barje v FE Trnovo.Izvedbeni del ob počivališču Barje v FE Trnovo.

A.3.A.3. Vpogledala  v gradivo (št. 900-05/10-14/1, z dne 12. 5. 2010), ki ga jeVpogledala  v gradivo (št. 900-05/10-14/1, z dne 12. 5. 2010), ki ga je   
12.  5.  2010 v zvezi  z  občinskim prostorskim načrtom MOL prejela12.  5.  2010 v zvezi  z  občinskim prostorskim načrtom MOL prejela   
Preiskovalna komisija. Preiskovalna komisija. 

A.4.A.4. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Vrhovno  sodišče  RepublikeVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Vrhovno  sodišče  Republike   
Slovenije - Center za informatiko posredoval do 30. 6. 2010 in sicer:Slovenije - Center za informatiko posredoval do 30. 6. 2010 in sicer:
-- podatke zemljiške knjige oziroma spisek katastrskih parcel  napodatke zemljiške knjige oziroma spisek katastrskih parcel  na   

območju mestne občine Ljubljana,  za obdobje  od 1.  1.  2007območju mestne občine Ljubljana,  za obdobje  od 1.  1.  2007   
dalje na katerih so se v zemljiško vpisali družbe Electa Holdingdalje na katerih so se v zemljiško vpisali družbe Electa Holding   
d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o., Vaz d.o.o.,d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o., Vaz d.o.o.,   
Taxgroup  pravno  svetovanje,  d.o.o.Taxgroup  pravno  svetovanje,  d.o.o.,  ,   Taxgroup  skupina, Taxgroup  skupina,   
investiranje  in  svetovanje,  d.o.o.investiranje  in  svetovanje,  d.o.o.,, Taxgroup  podjetniške Taxgroup  podjetniške   
finance d.o.o.finance d.o.o.,, Taxgroup davčno svetovanje, d.o.o. Taxgroup davčno svetovanje, d.o.o.,  ,     TaxgroupTaxgroup    
finančne  storitve  d.o.o.finančne  storitve  d.o.o.,  ,     Taxgroup  BLDG  1  nepremičnineTaxgroup  BLDG  1  nepremičnine    
d.o.o.d.o.o.,  ,     Taxgroup  BLDG  2  nepremičnine  d.o.o.Taxgroup  BLDG  2  nepremičnine  d.o.o.  ,  ,  SkladSklad   
tveganega  kapitala  Taxgroup,  družba  tveganega  kapitala,tveganega  kapitala  Taxgroup,  družba  tveganega  kapitala,   
d.o.o.d.o.o.,  KLM  naložbe,  investiranje  in  svetovanje  d.d.,  Hypo,  KLM  naložbe,  investiranje  in  svetovanje  d.d.,  Hypo   
Leasing,  Disonco  Investments  Limited,  Finadria  HoldingsLeasing,  Disonco  Investments  Limited,  Finadria  Holdings   
Limited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  SiminLimited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  Tabia  d.o.o.,  Simin   
d.o.o., Nemon d.o.o., Composita d.o.o., SAR d.o.o., Pivovarnad.o.o., Nemon d.o.o., Composita d.o.o., SAR d.o.o., Pivovarna   
in pivnica Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja d.o.o.,  Hotel Jelovicain pivnica Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja d.o.o.,  Hotel Jelovica   
d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.

A.5.A.5. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 30. 6. 2010 in sicer:posredovala do 30. 6. 2010 in sicer:
- celotno Študijo  širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča incelotno Študijo  širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča in   

avtocestnih priključnih krakov (avgust 2009 - februar 2010)avtocestnih priključnih krakov (avgust 2009 - februar 2010)
- - celotno dokumentacijo Review of the Project "Barje Motorwaycelotno dokumentacijo Review of the Project "Barje Motorway   

Connection Options"Connection Options"
- - Vizijo  razvoja  Ljubljane  do  leta  2025  avtorja   in  podžupanaVizijo  razvoja  Ljubljane  do  leta  2025  avtorja   in  podžupana   

Ljubljane Janeza KoželjaLjubljane Janeza Koželja
- - MOL predloži za našteto dokumentacijo podatke o stroških zaMOL predloži za našteto dokumentacijo podatke o stroških za   

te dokumente in pojasni pravni status teh dokumentov. te dokumente in pojasni pravni status teh dokumentov. 

A.6.A.6. Vpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 30. 7. 2010, in sicer pobude naslednjih podjetij:posredovala do 30. 7. 2010, in sicer pobude naslednjih podjetij:
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Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o.,Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o., Electa Inženiring d.o.o.,   
Vaz d.o.o.,  Vaz d.o.o.,  Taxgroup pravno svetovanje, d.o.o.Taxgroup pravno svetovanje, d.o.o.,  ,   Taxgroup skupina, Taxgroup skupina,   
investiranje  in  svetovanje,  d.o.o.investiranje  in  svetovanje,  d.o.o.,, Taxgroup  podjetniške  finance Taxgroup  podjetniške  finance   
d.o.o.d.o.o.,, Taxgroup  davčno  svetovanje,  d.o.o. Taxgroup  davčno  svetovanje,  d.o.o.,  ,   Taxgroup  finančne Taxgroup  finančne   
storitve d.o.o.storitve d.o.o.,  ,   Taxgroup BLDG 1 nepremičnine  d.o.o. Taxgroup BLDG 1 nepremičnine  d.o.o.,  ,   Taxgroup Taxgroup   
BLDG  2  nepremičnine  d.o.o.BLDG  2  nepremičnine  d.o.o.,  ,  Sklad  tveganega  kapitala  Taxgroup,Sklad  tveganega  kapitala  Taxgroup,   
družba  tveganega  kapitala,  d.o.o.družba  tveganega  kapitala,  d.o.o.,  KLM  naložbe,  investiranje  in,  KLM  naložbe,  investiranje  in   
svetovanje  d.d.,  Hypo  Leasing,  Disonco  Investments  Limited,svetovanje  d.d.,  Hypo  Leasing,  Disonco  Investments  Limited,   
Finadria  Holdings  Limited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  TabiaFinadria  Holdings  Limited,  Green  Apollo  Holding  Limited,  Tabia   
d.o.o.,  Simin  d.o.o.,  Nemon  d.o.o.,  Composita  d.o.o.,  SAR  d.o.o.,d.o.o.,  Simin  d.o.o.,  Nemon  d.o.o.,  Composita  d.o.o.,  SAR  d.o.o.,   
Pivovarna  in  pivnica  Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja  d.o.o.,  HotelPivovarna  in  pivnica  Kratochwill  d.o.o.,  E-Gradnja  d.o.o.,  Hotel   
Jelovica d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.Jelovica d.o.o., Luna Park d.o.o., Oxina d.o.o.
za  spremembo namembnosti   v  postopku  razgrnitve  prostorskegaza  spremembo namembnosti   v  postopku  razgrnitve  prostorskega   
plana, sprejetega 5. 7. 2010.plana, sprejetega 5. 7. 2010.

A.7.A.7. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bosta  Ministrstvo  za  kmetijstvo,Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bosta  Ministrstvo  za  kmetijstvo,   
gozdarstvo  in  prehrano  in  Ministrstvo  za  okolje  in  prostorgozdarstvo  in  prehrano  in  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor   
posredovali do 30. 7. 2010, in sicer:posredovali do 30. 7. 2010, in sicer:
-- izpisek iz evidence obiskovalcev za Zorana Jankovića v časuizpisek iz evidence obiskovalcev za Zorana Jankovića v času   

od  1.  1.  2010  dalje.  Izpisek  mora  vključevati  datum  in  časod  1.  1.  2010  dalje.  Izpisek  mora  vključevati  datum  in  čas   
obiska ter ime osebe, kateri je bil  namenjen Zoran Janković.obiska ter ime osebe, kateri je bil  namenjen Zoran Janković.   
Zahteva  se  nanaša  na  sedež  ministrstva  in  na  podrejeneZahteva  se  nanaša  na  sedež  ministrstva  in  na  podrejene   
organizacijske enote ministrstva. organizacijske enote ministrstva. 

A.8.A.8. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Ministrstvo  za  okolje  in  prostorVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor   
posredovalo do 30. 7. 2010, in sicer:posredovalo do 30. 7. 2010, in sicer:
-- sklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrtsklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrt   

Mestne  občine  Ljubljana  in  zaključne  verzije  vseh pozitivnihMestne  občine  Ljubljana  in  zaključne  verzije  vseh pozitivnih   
soglasij, na katerih je bilo to pozitivno mnenje oprto,soglasij, na katerih je bilo to pozitivno mnenje oprto,

-- izpis  delovodnika  odhodne  pošte  in  delovodnika  glavneizpis  delovodnika  odhodne  pošte  in  delovodnika  glavne   
pisarne ministrstva,  iz katere bo razvidno,  kdaj  je  bil  vpisanpisarne ministrstva,  iz katere bo razvidno,  kdaj  je  bil  vpisan   
sklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrtsklep  o  pozitivnem  mnenju  za  Izvedbeni  prostorski  načrt   
Mestne občine Ljubljana.Mestne občine Ljubljana.

A.9.A.9. Vpogledala  v gradivo,  ki  ga je  Preiskovalna komisija  prejela 16. 9.Vpogledala  v gradivo,  ki  ga je  Preiskovalna komisija  prejela 16. 9.   
2010, in sicer:2010, in sicer:
-- dokument Ministrstva za kmetijstvo (št. 900-05/10-18/3) indokument Ministrstva za kmetijstvo (št. 900-05/10-18/3) in
-- dokumenti  Ministrstva  za  javno  upravo,  Direktorata  zadokumenti  Ministrstva  za  javno  upravo,  Direktorata  za   

investicije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstvainvesticije, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Ministrstva   
za promet (št. 900-05/10-19/3).za promet (št. 900-05/10-19/3).

A.10.A.10. Vpogledala   v  gradivo -  odgovor  ministra  za  okolje  in  prostor  naVpogledala   v  gradivo -  odgovor  ministra  za  okolje  in  prostor  na   
vprašanja,  zastavljena na 9. seji  Preiskovalne komisije,  16. 9.  2010vprašanja,  zastavljena na 9. seji  Preiskovalne komisije,  16. 9.  2010   
(št. 900-05/10-19/6, z dne 10. 10. 2010).(št. 900-05/10-19/6, z dne 10. 10. 2010).

  
A.11.A.11. Vpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala   v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   

posredovala do 30. 9. 2010, in sicer:posredovala do 30. 9. 2010, in sicer:
-- Dogovorom o partnerskem sodelovanju  med Mestno  občinoDogovorom o partnerskem sodelovanju  med Mestno  občino   

Ljubljana  in  Ministrstvom  za  okolje  in  prostor  pri  pripraviLjubljana  in  Ministrstvom  za  okolje  in  prostor  pri  pripravi   
prostorskih aktov Mestne občine Ljubljana – glavnega mestaprostorskih aktov Mestne občine Ljubljana – glavnega mesta   
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ter o drugih zadevah urejanja prostora, št. 350-66/07 z dne 12.ter o drugih zadevah urejanja prostora, št. 350-66/07 z dne 12.   
7. 2007,7. 2007,

-- vsa  soglasja  in  mnenja  nosilcev  urejanja  prostora,  ki  jih  jevsa  soglasja  in  mnenja  nosilcev  urejanja  prostora,  ki  jih  je   
Mestna  občina  Ljubljana  pridobila  na  osnovi  potrjenegaMestna  občina  Ljubljana  pridobila  na  osnovi  potrjenega   
predloga Občinskega prostorskega načrta MOL skladno z 51.apredloga Občinskega prostorskega načrta MOL skladno z 51.a   
členom Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). členom Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). 

A.12.A.12. Vpogledala  v gradivo (št. 900-05/10-22/1 in 900-05/10-22/2), ki ga jeVpogledala  v gradivo (št. 900-05/10-22/1 in 900-05/10-22/2), ki ga je   
priča  Miha  Jazbinšek  dne  26.  10.  2010  posredovala  Preiskovalnipriča  Miha  Jazbinšek  dne  26.  10.  2010  posredovala  Preiskovalni   
komisiji za potrebe njenega zaslišanja na 11. seji, dne 3. 11. 2010. komisiji za potrebe njenega zaslišanja na 11. seji, dne 3. 11. 2010. 
Vpogledala  v  gradivo  (št.  900-05/10-22/3),  ki  ga  je  priča  MihaVpogledala  v  gradivo  (št.  900-05/10-22/3),  ki  ga  je  priča  Miha   
Jazbinšek predložila ob zaslišanju dne 3. 11. 2010. Jazbinšek predložila ob zaslišanju dne 3. 11. 2010. 

A.13.A.13. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Okrožno  sodišče  v  LjubljaniVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Okrožno  sodišče  v  Ljubljani   
posredovalo  do  15.  12.  2010,  in  sicer  dokumentacijo  (vse  vlogeposredovalo  do  15.  12.  2010,  in  sicer  dokumentacijo  (vse  vloge   
strank  od  vpisa  naprej,  odločitve  sodišča  in  izpisek  iz  sodnegastrank  od  vpisa  naprej,  odločitve  sodišča  in  izpisek  iz  sodnega   
registra  glede  statusnih  sprememb  subjekta,  spremembregistra  glede  statusnih  sprememb  subjekta,  sprememb   
razpolagalnih  pravic  družbenikov  s  priloženimi  pravnimi  poslirazpolagalnih  pravic  družbenikov  s  priloženimi  pravnimi  posli   
družbenikov/družbe, ki so bili podlaga za te spremembe) za podjetjedružbenikov/družbe, ki so bili podlaga za te spremembe) za podjetje   
ELECTA  HOLDING,  dejavnost  holdingov,  d.o.o.,  matična  številkaELECTA  HOLDING,  dejavnost  holdingov,  d.o.o.,  matična  številka   
2040492000,2040492000,

A.14.A.14. Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  LjubljanaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 15. 12. 2010, in sicer: posredovala do 15. 12. 2010, in sicer: 
-- kdo in kdaj je vložil predlog(e) za spremembo namembnosti zakdo in kdaj je vložil predlog(e) za spremembo namembnosti za   

parceli št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince, parceli št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince, 
-- fotokopije  odločitev  pristojnega  organa  glede  teh  vlog  zfotokopije  odločitev  pristojnega  organa  glede  teh  vlog  z   

navedbo razlogov za sprejete odločitve in navedbo razlogov za sprejete odločitve in 
-- fotokopije odločitev pristojnega organa MOL, ki je spremenilfotokopije odločitev pristojnega organa MOL, ki je spremenil   

namembnost predmetnih parcel.namembnost predmetnih parcel.

A.15.A.15. Vpogledala  v gradivo, ki ga je Preiskovalni komisiji na zaslišanju dneVpogledala  v gradivo, ki ga je Preiskovalni komisiji na zaslišanju dne   
2. 12. 2010 izročila priča Klemen Šešok, in sicer:2. 12. 2010 izročila priča Klemen Šešok, in sicer:
-- Pogodba o posredovanju pri prodaji nepremičnin med AktivaPogodba o posredovanju pri prodaji nepremičnin med Aktiva   

nepremičnine, d.o.o in Alešem Seliškarjem z dne 30. 3. 2009 innepremičnine, d.o.o in Alešem Seliškarjem z dne 30. 3. 2009 in
-- Potrdilo  Aktive,  nepremičnine  d.o.o.  z  dne  9.  7.  2009  oPotrdilo  Aktive,  nepremičnine  d.o.o.  z  dne  9.  7.  2009  o   

neobstoju obveznosti Seliškar Petra do Aktive, nepremičnineneobstoju obveznosti Seliškar Petra do Aktive, nepremičnine   
d.o.o.d.o.o.

A.16.A.16. VpogledalaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljanav  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Mestna  občina  Ljubljana   
posredovala do 30. 12. 2010, in sicerposredovala do 30. 12. 2010, in sicer poimenski seznam oseb, ki sopoimenski seznam oseb, ki so   
do sedaj sklenile najemno, kupoprodajno ali  menjalno pogodbo zado sedaj sklenile najemno, kupoprodajno ali  menjalno pogodbo za   
stanovanja v lasti JSS MOL, MOL in Stanovanjskega sklada v objektustanovanja v lasti JSS MOL, MOL in Stanovanjskega sklada v objektu   
Celovški dvori. Seznam vsebuje ime in priimek ter naslov skleniteljaCelovški dvori. Seznam vsebuje ime in priimek ter naslov sklenitelja   
najemne pogodbe.najemne pogodbe.

A. 17 Pristojno sodišče pošlje  Preiskovalni  komisiji  podatke iz zemljiškeA. 17 Pristojno sodišče pošlje  Preiskovalni  komisiji  podatke iz zemljiške   
knjige, na katerih zemljiščih so v kakršnikoli statusni obliki vpisanaknjige, na katerih zemljiščih so v kakršnikoli statusni obliki vpisana   
podjetja Azion d.o.o., Manatea d.o.o. in Glinatea d.o.o.podjetja Azion d.o.o., Manatea d.o.o. in Glinatea d.o.o.
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A. 18   Vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Davčna uprava Republike SlovenijeA. 18   Vpogledala v gradivo, ki ji ga bo Davčna uprava Republike Slovenije   
do 9. 3. 2011 posredovala in sicer fotokopije dokumentov ali izpisedo 9. 3. 2011 posredovala in sicer fotokopije dokumentov ali izpise   
elektronskih evidenc o vseh finančnih transakcijah med slovenskimielektronskih evidenc o vseh finančnih transakcijah med slovenskimi   
pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:pravnimi in fizičnimi osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:
-- Finadria  Holding  Limited,   Arch.  Makariou,  146,  p.c.  3021Finadria  Holding  Limited,   Arch.  Makariou,  146,  p.c.  3021   

Limassol, Ciper,Limassol, Ciper,
-- Green  Apollo  Holding  Limited,  Arch.  Makariou  III,  146,  3021Green  Apollo  Holding  Limited,  Arch.  Makariou  III,  146,  3021   

Limassol, Ciper,Limassol, Ciper,
-- Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town,Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town,   

Tortola, Deviško otočje, Velika Britanija,Tortola, Deviško otočje, Velika Britanija,
-- Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana,Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana,
-- Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52,Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52,   

1000 Ljubljana,1000 Ljubljana,
-- Azion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje,Azion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje,
-- Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana,Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana,
-- Disonco  Investments  Limited,  Arch.  Makariou,  146,  AlfaDisonco  Investments  Limited,  Arch.  Makariou,  146,  Alfa   

building, 4th floor, 3021 Limassol, Ciper,building, 4th floor, 3021 Limassol, Ciper,
-- Blue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 AlphaBlue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha   

Tower 4th floor, 3021 Limassol, Ciper, Tower 4th floor, 3021 Limassol, Ciper, 
-- Enibio Foundation, Liechtenste in Enibio Foundation, Liechtenste in 
-- Hotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana.Hotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana.

A. 19A. 19 Preiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  inPreiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  in   
pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ___________, da je upnikupričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ___________, da je upniku   
Juretu Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavniceJuretu Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice   
3.000.000  €,  pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun3.000.000  €,  pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun   
upnika  Jureta  Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  jeupnika  Jureta  Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je   
upnik dosegel po sklepu Okrajnega sodišča v Ljubljani, izvršilnegaupnik dosegel po sklepu Okrajnega sodišča v Ljubljani, izvršilnega   
oddelka, št. 0814 In 921/2010-3, z dne 4. 10. 2010 prepoved prostegaoddelka, št. 0814 In 921/2010-3, z dne 4. 10. 2010 prepoved prostega   
razpolaganja s 50% deležem upnika v Electi Holdingu d.o.o., Mestnirazpolaganja s 50% deležem upnika v Electi Holdingu d.o.o., Mestni   
trg  8.  Ljubljana.  Preiskovalna  komisija  izraža  sum,  da  je  pri  tejtrg  8.  Ljubljana.  Preiskovalna  komisija  izraža  sum,  da  je  pri  tej   
transakciji  prišlo  do  davčnih  nepravilnosti,  zato  Davčnemu  uradutransakciji  prišlo  do  davčnih  nepravilnosti,  zato  Davčnemu  uradu   
predlaga,  da  nad  upnikom  Juretom  Jankovićem  izvede  davčnipredlaga,  da  nad  upnikom  Juretom  Jankovićem  izvede  davčni   
pregled  ter  preiskovalni  komisiji  poroča,  ali  so  bila  izposojenapregled  ter  preiskovalni  komisiji  poroča,  ali  so  bila  izposojena   
sredstva uporabljena za nakup zemljišč ali nepremičnin na območjusredstva uporabljena za nakup zemljišč ali nepremičnin na območju   
Mestne občine Ljubljana, ali prenesena na katero podjetje v RepublikiMestne občine Ljubljana, ali prenesena na katero podjetje v Republiki   
Sloveniji ali v tujini. Davčna uprava Republike Slovenije do 9. 3. 2011Sloveniji ali v tujini. Davčna uprava Republike Slovenije do 9. 3. 2011   
obvesti Preiskovalno komisijo o rezultatih nadzora.obvesti Preiskovalno komisijo o rezultatih nadzora.

A. 20A. 20 Vpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Urad  Republike  Slovenije  zaVpogledala  v  gradivo,  ki  ji  ga  bo  Urad  Republike  Slovenije  za   
preprečevanje  pranja  denarja  do  9.  3.  2011  posredoval  in  sicerpreprečevanje  pranja  denarja  do  9.  3.  2011  posredoval  in  sicer   
fotokopije  dokumentov  ali  izpise  elektronskih  evidenc  o  vsehfotokopije  dokumentov  ali  izpise  elektronskih  evidenc  o  vseh   
finančnih  transakcijah  med  slovenskimi  pravnimi  in  fizičnimifinančnih  transakcijah  med  slovenskimi  pravnimi  in  fizičnimi   
osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:osebami od 1. 1. 2007 dalje s podjetji:
-- Finadria  Holding  Limited,   Arch.  Makariou,  146,  p.c.  3021Finadria  Holding  Limited,   Arch.  Makariou,  146,  p.c.  3021   

Limassol, CiperLimassol, Ciper
-- Green  Apollo  Holding  Limited,  Arch.  Makariou  III,  146,  3021Green  Apollo  Holding  Limited,  Arch.  Makariou  III,  146,  3021   

Limassol, CiperLimassol, Ciper
-- Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town,Quiro Advisors Corp. Drake Chambers, po 3159 Road Town,   

Tortola, Deviško otočje, Velika BritanijaTortola, Deviško otočje, Velika Britanija
-- Manatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 LjubljanaManatea,. Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana
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-- Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52,Tabia, svetovanje in investiranje, d.o.o., , Litostrojska cesta 52,   
1000 Ljubljana1000 Ljubljana

-- Azion d.o.o., Ljubljanska 66, GrosupljeAzion d.o.o., Ljubljanska 66, Grosuplje
-- Glinatea d.o.o., Litostrojska 52, LjubljanaGlinatea d.o.o., Litostrojska 52, Ljubljana
-- Disonco  Investments  Limited,  Arch.  Makariou,  146,  AlfaDisonco  Investments  Limited,  Arch.  Makariou,  146,  Alfa   

building, 4th floor, 3021 Limassol, Ciperbuilding, 4th floor, 3021 Limassol, Ciper
-- Blue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 AlphaBlue Train Investments Limited, Arch. Makariou iii, 146 Alpha   

Tower 4th floor, 3021 Limassol, Ciper Tower 4th floor, 3021 Limassol, Ciper 
-- Enibio Foundation, Liechtenstein Enibio Foundation, Liechtenstein 
-- Hotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana."Hotel Cubo, Slovenska 15, Ljubljana."

A. 21A. 21 Preiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  inPreiskovalna  komisija  na  osnovi  pridobljene  dokumentacije  in   
pričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ___________, da je upnikupričanja priče Marjana Pišljarja, stanujoč ___________, da je upniku   
Juretu Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavniceJuretu Jankoviću, stanujoč ___________ dal posojilo v višini glavnice   
3.000.000  €,  pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun3.000.000  €,  pri  čemer  je  bilo  nakazilo  izvedeno  na  osebni  račun   
upnika  Jureta  Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  jeupnika  Jureta  Jankovića.  Zaradi  nezmožnosti  vračanja  posojila  je   
upnik dosegel po sklepu Okrajnega sodišča v Ljubljani, izvršilnegaupnik dosegel po sklepu Okrajnega sodišča v Ljubljani, izvršilnega   
oddelka, št. 0814 In 921/2010-3, z dne 4. 10. 2010 prepoved prostegaoddelka, št. 0814 In 921/2010-3, z dne 4. 10. 2010 prepoved prostega   
razpolaganja s 50% deležem upnika v Electi Holdingu d.o.o., Mestnirazpolaganja s 50% deležem upnika v Electi Holdingu d.o.o., Mestni   
trg  8.  Ljubljana.  Preiskovalna  komisija  izraža  sum,  da  je  pri  tejtrg  8.  Ljubljana.  Preiskovalna  komisija  izraža  sum,  da  je  pri  tej   
transakciji prišlo do pranja denarja, zato Uradu Republike Slovenijetransakciji prišlo do pranja denarja, zato Uradu Republike Slovenije   
za preprečevanje pranja denarja predlaga, da nad upnikom Juretomza preprečevanje pranja denarja predlaga, da nad upnikom Juretom   
Jankovićem  izvede  pregled  iz  svojih  pristojnosti  ter  PreiskovalniJankovićem  izvede  pregled  iz  svojih  pristojnosti  ter  Preiskovalni   
komisiji  poroča, ali  je utemeljen sum Preiskovalne komisije,  ali  sokomisiji  poroča, ali  je utemeljen sum Preiskovalne komisije,  ali  so   
bila  izposojena  sredstva  uporabljena  za  nakup  zemljišč  alibila  izposojena  sredstva  uporabljena  za  nakup  zemljišč  ali   
nepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana, ali prenesena nanepremičnin na območju Mestne občine Ljubljana, ali prenesena na   
katero  podjetje  v  Republiki  Sloveniji  ali  v  tujini.  Urad  Republikekatero  podjetje  v  Republiki  Sloveniji  ali  v  tujini.  Urad  Republike   
Slovenije  za  preprečevanje  pranja  denarja  do  9.  3.  2011  obvestiSlovenije  za  preprečevanje  pranja  denarja  do  9.  3.  2011  obvesti   
Preiskovalno komisijo o rezultatih nadzora in pri tem tudi odgovoriPreiskovalno komisijo o rezultatih nadzora in pri tem tudi odgovori   
ali so bili s strani bank obveščeni, skladno z zakonom, o transakciji,ali so bili s strani bank obveščeni, skladno z zakonom, o transakciji,   
ali so jo preverili oziroma kako so ukrepali.ali so jo preverili oziroma kako so ukrepali.

A. 22A. 22 Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Mestna občina Ljubljana do 9. 3.Vpogledala v gradivo, ki ji  ga bo Mestna občina Ljubljana do 9. 3.   
2011 posredovala in sicer celotno dokumentacijo (sklepe, pogodbe,2011 posredovala in sicer celotno dokumentacijo (sklepe, pogodbe,   
aneksi,  dogovori,  računi)  v  zvezi  z  investicijo  gradnje  stadionaaneksi,  dogovori,  računi)  v  zvezi  z  investicijo  gradnje  stadiona   
Stožice in športne dvorane - športni park Stožice.Stožice in športne dvorane - športni park Stožice.

B.     B.     Zaslišala naslednje priče: Zaslišala naslednje priče: 
•• Ivan Zidar, direktor SCT d.d.,Ivan Zidar, direktor SCT d.d.,
•• Hilda Tovšak, direktorica Vegrad d.d.,Hilda Tovšak, direktorica Vegrad d.d.,
•• Zoran Janković, župan, Zoran Janković, župan, 
•• Aleš Musič, direktor Ganamm d.o.o.,Aleš Musič, direktor Ganamm d.o.o.,
•• Marjan Pišljar, direktor Les d.o.o.,Marjan Pišljar, direktor Les d.o.o.,
•• Radoš Lipanje, direktor Kraški zidar d.d.,Radoš Lipanje, direktor Kraški zidar d.d.,
•• Bogdan Korošec, Iprojekt d.o.o.,Bogdan Korošec, Iprojekt d.o.o.,
•• Jurij Krč, direktor Gratel d.o.o.,Jurij Krč, direktor Gratel d.o.o.,
•• mag. Miran Gajšek, načelnik oddelka za urejanje prostora MOL,mag. Miran Gajšek, načelnik oddelka za urejanje prostora MOL,
•• Damijan  Janković,  direktor  Electa  Inženiring  d.o.o.,  Electa  HoldingDamijan  Janković,  direktor  Electa  Inženiring  d.o.o.,  Electa  Holding   

d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,d.o.o., Electa naložbe d.o.o.,
•• Stanislav Svetlič, direktor Lesnina Inženiring d.d.,Stanislav Svetlič, direktor Lesnina Inženiring d.d.,
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•• Gregor Golobič, minister,Gregor Golobič, minister,
•• Rajko Žigante, direktor Makro 5 Gradnje d.o.o.,Rajko Žigante, direktor Makro 5 Gradnje d.o.o.,
•• dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem,dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem,
•• Ivan Oven, predsednik Nadzornega odbora MOL,Ivan Oven, predsednik Nadzornega odbora MOL,
• mag. Andrej Bručanmag. Andrej Bručan,, nekdanji minister za zdravje, nekdanji minister za zdravje,
•• mag.  Dušan  Blaganje,  nekdanji  vodja  Sektorja  za  investicije  namag.  Dušan  Blaganje,  nekdanji  vodja  Sektorja  za  investicije  na   

Ministrstvu za zdravje,Ministrstvu za zdravje,
•• Zofija Mazej-Kukovič, nekdanja ministrica za zdravje,Zofija Mazej-Kukovič, nekdanja ministrica za zdravje,
•• Jožef  Arzenšek,  nekdanji  direktor  Direktorata  za  zdravstvenoJožef  Arzenšek,  nekdanji  direktor  Direktorata  za  zdravstveno   

ekonomiko Ministrstva za zdravje,ekonomiko Ministrstva za zdravje,
•• Jurij Klepec, nekdanji vodja Pravne službe Ministrstva za zdravje,Jurij Klepec, nekdanji vodja Pravne službe Ministrstva za zdravje,
•• Domen Zavrl, nekdanji direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,Domen Zavrl, nekdanji direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,
•• Milan Strah, direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,Milan Strah, direktor podjetja Partner Fin, d.o.o.,
•• Žličar Ana, v.d. direktorice Onkološkega inštituta,Žličar Ana, v.d. direktorice Onkološkega inštituta,
•• Erik Brecelj,Erik Brecelj,
•• Mojca  Kucler  Dolinar,  nekdanja  ministrica  za  visoko  šolstvo  inMojca  Kucler  Dolinar,  nekdanja  ministrica  za  visoko  šolstvo  in   

znanost,znanost,
•• dr. Jure Zupan, nekdanji minister za visoko šolstvo in znanostdr. Jure Zupan, nekdanji minister za visoko šolstvo in znanost
•• Gojko Musić, družbenik podjetja Ganamm, d.o.o., LjubljanaGojko Musić, družbenik podjetja Ganamm, d.o.o., Ljubljana
•• prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana,prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana,
•• Jure Janković, lastnik Electe Holding d.o.o., Ljubljana,Jure Janković, lastnik Electe Holding d.o.o., Ljubljana,
• Klemen Šešok,  lastnik  Taxgroup skupina,  investiranje  in  svetovanjeKlemen Šešok,  lastnik  Taxgroup skupina,  investiranje  in  svetovanje   

d.o.o.,d.o.o., 
•• dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor,dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor,
•• Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• Zdravko Šinko, lastnik VazZdravko Šinko, lastnik Vaz d.o.o., finance in trgovina,d.o.o., finance in trgovina,
•• Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana,Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana,
•• Jadranka Dakić, podžupanja Mestne občine LjubljanaJadranka Dakić, podžupanja Mestne občine Ljubljana
•• Peter Seliškar in Aleš Seliškar, lastnika parcele št. 869/1 in 869/2, k.o.Peter Seliškar in Aleš Seliškar, lastnika parcele št. 869/1 in 869/2, k.o.   

Glince,Glince,
•• Nevenka Jelovčan, Vaš dom, nepremičnine, d.o.o,Nevenka Jelovčan, Vaš dom, nepremičnine, d.o.o,
•• Andrej Potočnik, generalni direktor družbe  Hypo leasing, podjetje zaAndrej Potočnik, generalni direktor družbe  Hypo leasing, podjetje za   

financiranje, d.o.o. , Ljubljana,financiranje, d.o.o. , Ljubljana,
•• Miha Jazbinšek, član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,Miha Jazbinšek, član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
•• Matija Šešok, Taxgroup,Matija Šešok, Taxgroup,
•• Robert Rožac, direktor Slovenija projekta d.o.o., Ljubljana,Robert Rožac, direktor Slovenija projekta d.o.o., Ljubljana,
•• Bruno Filipič, direktor družbe Branton d.o.o., Ljubljana,Bruno Filipič, direktor družbe Branton d.o.o., Ljubljana,
•• Dragaš Aleksandar, Manatea d.o.o.,Dragaš Aleksandar, Manatea d.o.o.,
•• Lučić Predrag, Glinatea d.o.o., Srbija,Lučić Predrag, Glinatea d.o.o., Srbija,
•• Lolić Srđan, Glinatea d.o.o., Srbija,Lolić Srđan, Glinatea d.o.o., Srbija,
•• Zdešar Franc, Moto trade trgovina, d.o.o.,Zdešar Franc, Moto trade trgovina, d.o.o.,
•• Kikelj Jože, Azion d.o.o.,Kikelj Jože, Azion d.o.o.,
•• Trstenjak Boštjan, CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.,  Trstenjak Boštjan, CUBO, turizem in gostinstvo, d.o.o.,  
•• Pere Denis, Dema plus d.o.o. Ljubljana,Pere Denis, Dema plus d.o.o. Ljubljana,
•• Šimenc Marija Snežna, nekdanja lastnica zemljišča,Šimenc Marija Snežna, nekdanja lastnica zemljišča,
•• Tarle Primož, nekdanji lastnik zemljišča,Tarle Primož, nekdanji lastnik zemljišča,
•• Tarle Martina, nekdanja lastnica zemljišča, Tarle Martina, nekdanja lastnica zemljišča, 
•• Praznik Tatjana, nekdanja lastnica zemljišča,Praznik Tatjana, nekdanja lastnica zemljišča,
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•• Šešok Zala, Taxgroup,Šešok Zala, Taxgroup,
•• Šešok Manca, Taxgroup,Šešok Manca, Taxgroup,
•• Čeh Peter, Taxgroup,Čeh Peter, Taxgroup,
•• Plohl Vladka, Taxgroup,Plohl Vladka, Taxgroup,
•• Cimeša Tjaša, Taxgroup,Cimeša Tjaša, Taxgroup,
•• Novak Tamara, Taxgroup,Novak Tamara, Taxgroup,
•• Kranjc Andreja, Taxgroup,Kranjc Andreja, Taxgroup,
•• Ražen Urška, Taxgroup.Ražen Urška, Taxgroup.

C)C) Najela sodnega izvedenca, ki ugotovi vrednost zemljišč na parcelahNajela sodnega izvedenca, ki ugotovi vrednost zemljišč na parcelah   
št.  706/2,  711/2,  719/2,  730/1,  730/2,  730/13,  730/14,  730/15,  735/2,št.  706/2,  711/2,  719/2,  730/1,  730/2,  730/13,  730/14,  730/15,  735/2,   
735/3,  743/2,  743/5,  746/2,  746/3,  751/2  v  katastrski  občini  1722735/3,  743/2,  743/5,  746/2,  746/3,  751/2  v  katastrski  občini  1722   
Trnovsko predmestje  pred sprejetjem in po predlaganem sprejetjuTrnovsko predmestje  pred sprejetjem in po predlaganem sprejetju   
občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - Izvedbeniobčinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - Izvedbeni   
del. del. 

Č)Č) Predlagala  sodelovanje  preiskovalni  komisiji  koroškega  deželnegaPredlagala  sodelovanje  preiskovalni  komisiji  koroškega  deželnega   
parlamenta  v  zadevi  Hypo  Alpe  Adria  bank  in  jo  poziva  k  skupniparlamenta  v  zadevi  Hypo  Alpe  Adria  bank  in  jo  poziva  k  skupni   
preiskavi  primerov  iz  pristojnosti  obeh  preiskovalnih  komisij.preiskavi  primerov  iz  pristojnosti  obeh  preiskovalnih  komisij.   
Preiskovalni  komisiji  koroškega parlamenta dajemo pobudo,  da sePreiskovalni  komisiji  koroškega parlamenta dajemo pobudo,  da se   
izmenja podatke in usklajujejo preiskovalna dejanja v zadevah, kjerizmenja podatke in usklajujejo preiskovalna dejanja v zadevah, kjer   
obstaja  sum  vpletenosti  nosilcev  javnih  pooblastil  v  korupcijo  inobstaja  sum  vpletenosti  nosilcev  javnih  pooblastil  v  korupcijo  in   
klientelizem.klientelizem.

D)D) Preiskovalna  komisija  parlamenta  Republike  Slovenije  prosi  zaPreiskovalna  komisija  parlamenta  Republike  Slovenije  prosi  za   
politično in pravno pomoč parlament Republike Ciper. Preiskovalnapolitično in pravno pomoč parlament Republike Ciper. Preiskovalna   
komisija slovenskega parlamenta preiskuje konkretne sume prikritekomisija slovenskega parlamenta preiskuje konkretne sume prikrite   
politične  vpletenosti  nosilcev  javnih  pooblastil  v  korupcijo  inpolitične  vpletenosti  nosilcev  javnih  pooblastil  v  korupcijo  in   
klientelizem v povezavi s špekulativnimi spremembami namembnostiklientelizem v povezavi s špekulativnimi spremembami namembnosti   
in  vrednosti  zemljišč  v  Republiki  Sloveniji.  Parlament  Republikein  vrednosti  zemljišč  v  Republiki  Sloveniji.  Parlament  Republike   
Ciper  prosimo,  da  generalnemu  tožilcu  Republike  Ciper,  njegoviCiper  prosimo,  da  generalnemu  tožilcu  Republike  Ciper,  njegovi   
ekscelenci g. Petrosu Cleridesu posreduje prošnjo, da preiskovalniekscelenci g. Petrosu Cleridesu posreduje prošnjo, da preiskovalni   
komisiji  slovenskega parlamenta posreduje podatke oziroma imenakomisiji  slovenskega parlamenta posreduje podatke oziroma imena   
državljanov  Republike  Slovenije,  ki  imajo  kakršnokoli  oblikodržavljanov  Republike  Slovenije,  ki  imajo  kakršnokoli  obliko   
pogodbenega  razmerja  z  gospodarskimi  družbami  s  sedežem  vpogodbenega  razmerja  z  gospodarskimi  družbami  s  sedežem  v   
Republiki  Ciper  in  sicer  za  podjetja  Ranstad  Holdings   LTD,  70Republiki  Ciper  in  sicer  za  podjetja  Ranstad  Holdings   LTD,  70   
Kennedy Avenue Nicosia 1076, Tomatiz  LTD, 146 Makarios Avenue,Kennedy Avenue Nicosia 1076, Tomatiz  LTD, 146 Makarios Avenue,   
Limassol  3021,  Disonco Investments Limited,  Arch.  Makariou,  146,Limassol  3021,  Disonco Investments Limited,  Arch.  Makariou,  146,   
3021 Limassol, Finadria Holdings Limited, Arch. Makariou, 146, 30213021 Limassol, Finadria Holdings Limited, Arch. Makariou, 146, 3021   
Limassol, Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021Limassol, Green Apollo Holding Limited, Arch. Makariou III, 146, 3021   
Limassol.Limassol.

E) E) Magnetogram zaslišanja priče Mihe Jazbinška in dokumentov, ki jihMagnetogram zaslišanja priče Mihe Jazbinška in dokumentov, ki jih   
je ta priča predložila Preiskovalni komisiji, glede sumov nezakonitegaje ta priča predložila Preiskovalni komisiji, glede sumov nezakonitega   
in nevestnega dela Ministrstva za okolje in prostor pri sprejemanjuin nevestnega dela Ministrstva za okolje in prostor pri sprejemanju   
OPN MOL pošlje Vladi  Republike Slovenije  s prošnjo,  da se VladaOPN MOL pošlje Vladi  Republike Slovenije  s prošnjo,  da se Vlada   
Republike  Slovenije  opredeli  do  navedb  priče  Mihe  Jazbinška,Republike  Slovenije  opredeli  do  navedb  priče  Mihe  Jazbinška,   
mestnega svetnika MOL.mestnega svetnika MOL.
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2.4. Izvedba dokazov

2.4.1. Seznam prič
Preiskovalna  komisija  je  upoštevaje  Dokazni  sklep  do  priprave  Vmesnega 
poročila zaslišala naslednje priče:

1. v četrtek, 1. 4. 2010, ob 12.35 uri ,  Hildo Tovšak, direktorico Vegrad 
d.d., 

2. v  četrtek, 1. 4. 2010, ob 13.20 uri, v sredo 9. 6. 2010, ob 12.05 in v 
četrtek 9. 9. 2010 ob 9. uri, Zorana Jankovića, župana, 

3. v  sredo,  17.  3.  2010,  ob  12.  uri,  Aleša  Musiča, direktor  Ganamm 
d.o.o., 

4. v sredo, 17. 3. 2010,  ob 9.40 uri in v četrtek, 20. 1. 2011 ob 9.30 uri, 
Marjan Pišljar, direktor Les d.o.o., 

5. v  sredo,  17.  3.  2010,  ob  10.15  uri, Radoša  Lipanjo,  direktorja 
Kraškega zidarja, 

6. v četrtek, 25. 2. 2010, ob 13.50 uri, Bogdana Korošca, Iprojekt d.o.o., 
7. v četrtek, 1. 4. 2010, ob 9.05 uri, Jurija Krča, 
8. v sredo, 12. 5. 2010, ob 9.05 uri in v četrtek, 9. 9. 2010 ob 10.10 uri, 

mag. Mirana Gajška, načelnika oddelka za urejanje prostora MOL, 
9. v  sredo,  12.  5.  2010,  ob  10.20  uri,  Damijana  Jankovića,  direktor 

Electa Inženiring d.o.o., Electa Holding d.o.o., Electa naložbe d.o.o., 
10. v  sredo,  17.  3.  2010,  ob  11.25  uri,  Stanislava  Svetliča,  direktorja 

Lesnina Inženiring, d.d, 
11. v  sredo,  12.  5.  2010,  ob  9.20  uri,  Gojka  Musića,  družbenika 

podjetja Ganamm, d.o.o., Ljubljana,
12. v  sredo,  12.  5.  2010,  ob  10.  uri,  Ivana  Ovna,  predsednika 

Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana,
13. v četrtek, 9. 9. 2010, ob 10.40 uri,  prof. Janeza Koželja, podžupana 

Mestne občine Ljubljana,
14. v četrtek, 9. 9. 2010, ob 11.40 in v četrtek, 25. 11. 2010, ob 9.05 uri,  

Jureta Jankovića, lastnika Electe Holding d.o.o., Ljubljana
15. v četrtek, 2. 12. 2010, ob 9.05 uri,  Klemena Šešoka, lastnika Taxgroup 

skupina, investiranje in svetovanje d.o.o.,
16. v četrtek, 16. 9. 2010, ob 9.05 uri, dr. Roka Žarnića, ministra za okolje 

in prostor,
17. v  četrtek,  16.  9.  2010,  ob  10.  uri,  Dejana  Židana,  ministra  za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
18. v četrtek, 10. 3. 2011, ob 11.05 uri,  Petra Seliškarja, lastnika parcele 

št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince,
19. v četrtek, 2. 12. 2010, ob 9.50 uri in v četrtek, 27. 1. 2011 ob 13.05, 

Aleša Seliškarja, lastnika parcele št. 869/1 in 869/2, k.o. Glince,
20. v  četrtek,  10.  3.  2011,  ob 12.05 uri,  Nevenko Jelovčan,  Vaš dom, 

nepremičnine, d.o.o.,
21. v sredo, 3. 11. 2010, ob 10.35 uri,   Miho Jazbinška,  ,  člana Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana,
22. v četrtek, 27. 1. 2011, ob 13.35 uri, Matijo Šešoka, , Taxgroup,
23. v četrtek, 27. 1. 2011, ob 14. uri, Roberta Rožaca, , direktorja Slovenija 

projekta d.o.o., Ljubljana,
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24. v četrtek, 10. 3. 2011, ob 10.10 uri,  Bruna Filipiča, direktorja družbe 
Branton d.o.o., Ljubljana,

Pričo Andreja Potočnika, , generalnega direktorja družbe  Hypo leasing, podjetje 
za  financiranje,  d.o.o.  ,  Ljubljana,  je  Preiskovalna  komisija  želela  zaslišati  v 
četrtek, 10. 3. 2011 ob 9.35 uri, vendar se je priča sklicevala na varstvo poslovne 
skrivnosti.

Priče je predsednica Preiskovalne komisije na začetku zaslišanja opozorila na 
določbo  10.  člena  Zakona  o  parlamentarni  preiskavi  (pravica  do  odklonitve 
odgovora  na  posamezno  vprašanje  in  dolžnost  izpovedati  po  resnici)  ter  na 
dolžnost iz 240. člena ZKP. 

Pričo Aleša Musića je zastopal odvetnik Marko Kosmač iz Ljubljane (pooblastilo 
je shranjeno v arhivu Preiskovalne komisije), pričo Krča Jurija, odvetnik Dušan 
Tršan  iz  Ljubljane,  pričo  Zorana  Jankovića odvetnik  iz  odvetniške  družbe 
Čeferin o.p., d.o.o., pričo  Gojko Musić  odvetnik iz Odvetniške pisarne Kosmač 
d.o.o. iz Ljubljane, pričo Damijan Janković odvetnik iz Milan Krstić iz Ljubljane, 
pričo  Jureta Jankovića odvetnik iz odvetniške družbe Čeferin o.p., d.o.o., priči 
Aleša Seliškarja in Klemena Šešoka odvetnik Zdenko Cujnik iz Ljubljane, pričo 
Bruna Filipiča pa odvetnik Gregor Simončič. Predsednica Preiskovalne komisije 
je pričo opozorila na obseg pomoči odvetnika, ki je določen v šestem odstavku 
11. člena in prvem odstavku 10. člena Zakona o parlamentarni preiskavi.

Za pričo Jureta Jankovića je Preiskovalna komisija dne 3. 11. 2010 na podlagi 
tretjega  odstavka  8.  člena  Zakona  o  parlamentarni  preiskavi  sprejela  sklep: 
"Preiskovalna komisija na podlagi prvega odstavka 244. člena oziroma tretjega 
odstavka 309. člena Zakona o kazenskem postopku, ki se uporablja na podlagi 
19.  člena  Zakona  o  parlamentarni  preiskavi,  in  četrtega  odstavka  13.  člena 
Zakona o parlamentarni preiskavi, zahteva od pristojnega sodišča, da odredi, da 
se privede s silo pričo Jureta Jankovića, stanujočega Brvace 18, 1290 Grosuplje, 
ki ga zastopa odvetniška družba Čeferin  o.p., d.o.o. iz Grosuplja, dne 25. 11.  
2010 ob 9.05 uri  v Državni zbor Republike Slovenije, v malo dvorano, pritličje 
desno/T, Šubičeva 4, Ljubljana zaradi zaslišanja".

Predsednica je na začetku zaslišanja preverila istovetnost priče z vpogledom v 
izpolnjeni obrazec5 in  osebni dokument priče. Podatki iz tretjega odstavka 240. 
člena Zakona o kazenskem postopku, zapisani na obrazcu, se nahajajo v arhivu 
Preiskovalne komisije (osebni podatki!).  

Priče  so  na  zastavljena  vprašanja  predsednice,  podpredsednika  in  članov 
oziroma  namestnikov  Preiskovalne  komisije  podale  obširne  odgovore,  ki  so 
povzeti v nadaljevanju.

2.4.1.1. Priča Hilda Tovšak
Priča v zvezi  z navedbo namena zaslišanja (preveriti,  ali  so bila sredstva za 
projekte gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi državnega 
proračuna ali  proračuna Mestne občine Ljubljana, pridobljena in porabljena v 

5 Priča je prejela skupaj z vabilom obrazec, v katerega je vnesla podatke, zahtevane v tretjem odstavku 240. člena  
Zakona o kazenskem postopku. Podpisani obrazec je priča izročila predsedniku in se nahaja v arhivu Preiskovalne 
komisije z oznako "osebni podatki".  
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skladu z namenom in  zakonodajo)  pove,  da je  bil  objavljen javni  razpis,  na 
podlagi katerega so se prijavili in bili tudi izbrani.  Javni razpis je bil objavljen v  
sredstvih javnega obveščanja, kjer je Mestna občina iskala stanovanja.

Priča v zvezi z donacijo (ureditev Poljanskega nasipa v Ljubljani, v letu 2008, v 
vrednosti 550 tisoč evrov) pove,  da ne ve, če so pogovori potekali z županom, 
za donacijo so se dogovorili njeni sodelavci. Donacija je bila izpeljana tako, kot 
je bila dogovorjena.
 Priča se ne spominja ali je bila prisotna na pogovoru v zvezi z donacijo ter 
doda, da je nesporno, da je bila donacija izpeljana na pravilen način, tako kot je 
podpisana pogodba.  Priča nadalje pove, da župan nikoli ni zahteval donacije 
na  tem  zemljišču  ter,  da  ima  donacijska  pogodba  dva  podpisa,  šlo  je  za 
dogovor.
Nadalje  priča  pove,  da  je  družba  Vegrad  v  letu  2008  sigurno  donirala  še 
kakšnim drugim pravnim ali  fizičnim osebam (društva..)   na predlog Župana 
Mestne občine Ljubljana. 

Priča je bila presenečena nad temo pogovora, saj je menila, da bo zaslišanje 
potekalo na temo stanovanj, če bi vedela kaj bo tema pogovora, bi se pripravila.
Priča pove,  da donacija zemljišča nima nobene veze z odkupom neprofitnih 
stanovanj s strani Mestne občine Ljubljana v Celovških dvorih. Priča doda še, 
da je Vegrad kar nekaj poslov izvedel za Electo. Posel na Vrhniki, ki ga delajo 
za Electo, so začeli in dali ponudbo v mesecu marcu 2008, ko še ni prihajala 
"nepremičninska kriza" v našo državo. Za odkup neprofitnih stanovanj s strani 
MOL ali za druge posle z MOL, s strani investitorja Electa ali  župana ni bilo 
izraženo pričakovanje po znižanju cene za stanovanja na Vrhniki. Niti časovno 
niti vsebinsko ni nobene povezave. 
Priča doda, da je poslovno leto 2008 je zaključeno, donacija je obračunana v 
letu 2008 in ne bi imela vpliva na sedanji položaj družbe. Donacije kot je bila ta 
(MOL) finančno zagotovo niso izčrpale družbe Vegrad.
Priča na koncu še pove, da ima družba Vegrad 220 milijonov realizacije ter da 
gre za veliko število poslovnih dogodkov. Doda še, da če bi bila obveščena, bi  
se bistveno bolje pripravila na vprašanja, ne bi izpadla, kot da ne ve, kaj se 
dogaja. 

2.4.1.2. Priča Zoran Janković 
Priča je v vlogi župana vabila podjetja, ki so delala v Mestni občini Ljubljana 
(imele dobiček, prihodek), da darujejo sredstva (prakso donacij je priča izvajala 
tudi kot direktor Mercatorja) za zagotavljanje izvajanja projektov Mestne občine 
Ljubljana.  Prepričana  je,  da  je  primerno,  da  župan  kot  javni  funkcionar  z 
donacijami  zagotavlja  izvajanje  javnih  zadev;  in  da  donacije  tako  postanejo 
javna  finančna  sredstva.  Na  pogovorih  s  povabljenimi  podjetji  je  priča 
predlagala  višino  donacije  in  njen  namen.  Priča  si  je  želela  večjo  donacijo, 
vendar je bila njena višina na koncu odvisna od donatorjeve odločitve. Povabila 
k  donaciji  so  dana  tudi  javno,  v  medijih.  Nekatera  podjetja  se  obračajo  na 
občino na lastno pobudo (npr.  BMW, Medis),  druge pa je  priča povabila na 
pogovor. S pogodbo o donaciji  se je določilo tudi, da mora občina donatorju 
sporočati,  kako  se  sredstva  trošijo.  Računsko  sodišče  v  Sklepu  v  zvezi  z 
donacijami MOL ni imelo pripomb na donacije, ugotovilo je le, da v letu 2008 
niso bila vsa sredstva porabljena (kar drži) in da bodo donatorji dobili poročilo, 
ko  bodo  sredstva  porabljena  (npr.  podjetju  Rudnis  d.o.o.  poročilo  ni  bilo 
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posredovano, saj donacija ni bila izvedena). Prelivanje donacij v končne cene 
stanovanj je izvedljivo le, če takšno ceno stanovanj sprejema tudi trg. Z zahtevki 
po donacijah se ne zvišujejo  cena stanovanj  na trgu.  Ravno znižanje višine 
cene  stanovanj  je  namen  celotne  politike  v  Ljubljani.  Velika  gradbena 
ekspanzija  v  Ljubljani  in  s  tem velika  ponudba stanovanj  na  trgu  je  prisilila 
gradbenike - prodajalce, da znižujejo cene in omogočijo Ljubljančanom, da si  
kupijo stanovanje (realna cena približno 2000 Evrov na m2). Kakšen je bil vzgib 
donatorjev, da so podpisali darilno pogodbo z mestom in darovali sredstva, priči 
ni znan in je tudi ne zanima, darovanih donacij pa MOL ne bo vračala, saj so 
sredstva koristno uporabljena za potrebe Ljubljančanov.

Projekti,  ki  nastajajo v Ljubljani, so del volilne ali  predvolilne politike Mestne 
občine Ljubljana in pričine. Priča nobenega projekta ne financira iz donacij. Kot 
primer, se je  Avtotehna d.d. obvezala darovati sredstva Mestni občini. V času 
dogovarjanja o donaciji še ni bil določen namen donacije. Pogodba je vsebovala 
samo obliko in višino za mestne projekte. Zaradi recesije je Avtotehna znižala 
višino donacije, ki jo je namenila za ljubljanski živalski vrt,  kar pa ni  bilo del 
predvolilne  kampanje.  Da  je  bilo  pri  namenu  donacije  družbe  Ganamm, 
določenem  z  novo  pogodbo,  navedeno  sodelovala  pri  financiranju  le  22 
projektov  (število  enako  kot  je  bilo  v  predvolilnih  obljubah  priče)  namesto 
prvotnih 93, je slučajno. Razlog, da se je z aneksom črtala določba pogodbe, s 
katero  se  je  mesto  zavezalo,  da  se  bo  lahko  reklamiral  donator,  je  zaradi 
zakonodaje;  če bi  obveljalo  prvotno bi  šlo za sponzorsko pogodbo in  ne za 
donacijo.  Posamični  nameni  donacij  so  razvidni  iz  darilnih  pogodb,  ki  jih  je 
poslalo Mesto Preiskovalni komisiji v okviru zahteve. Glede donacije Kraškega 
zidarja za  obnovo  Stanovske  dvorane  na  Ljubljanskem  gradu  je  potrebno 
obnovo razumeti, tako kot se je ob podpisu pogodbe o donaciji, širše - tudi kot 
obnovo  pristopa  k  tej  dvorani,  kar  se  sedaj  celovito  dogaja.  Ko  je  bilo 
knjigovodsko ugotovljeno, da je postavka obnova Stanovske dvorane zaprta, so 
se sredstva prestavila na drugo postavko obnove Ljubljanskega gradu. Kot je 
bilo  opredeljeno z  aneksom se je  denar  porabil  za  projektno dokumentacijo 
obnove  Ljubljanskega  gradu,  katerega  del  celovitega  projekta  je  tudi  poseg 
Stanovske dvorane. Obnova in vzdrževanje Ljubljanskega gradu zahteva letno 
pet milijonov Evrov.  Enak razlog za spremembo prvotnega namena donacije 
(projekt Palacij in Peterokotni stolp) je bil tudi pri donaciji podjetja Gratel, d.o.o. 
Vso porabo donacij je pregledal Nadzorni odbor in Računsko sodišče.

Med povabljenimi podjetji, ki naj bi darovala sredstva, so bila Les, d.o.o. (zanj  
Marjan Pišler), Kraški zidar (zanj Radoš Lipanja), Iprojekt oziroma podjetja A1 
(zanj Bogdan Korošec).
Namen povabila podjetja Les, d.o.o. k donaciji ni bil zaradi tega, ker je podjetje 
čakalo na ureditev prostorskih načrtov za gradnjo stanovanj oziroma ker naj bi 
priča kmetom priporočila parcelo v lasti Les, d.o.o., kot nadomestno tržnico. 
Donacija  podjetja  Iprojekt,  d.o.o. oziroma  A1,  d.d. ni  bila  predpogoj  za 
pravočasno spremembo prostorskega akta za lokacijo v Zeleni jami. Priča za 
pristanek k donaciji ni izkoristila položaja omenjenega podjetja; nenazadnje je 
bila pogodba podpisana pred začetkom postopkov in nima nobene povezave z 
Zupančičevo jamo. Za slabo prodajo stanovanj je kriva previsoka cena. 
Priča je sklicala tudi sestanek, na katerem se je dogovarjala donacija podjetja 
Gratel MOL-u. Na sestanku je bil v imenu Gratela prisoten njen direktor in Krč. 
Pogovor je najprej tekel o športu, o tem, kaj Ljubljana potrebuje in da bi bilo 
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dobro,  da  Gratel  kaj  daruje  Ljubljani,  saj  je  bilo  podjetje  Gratel  pomemben 
gradbenik  v  Ljubljani.  Na  koncu  pogovora  so  s  pričo  dogovorili  tudi  namen 
donacije.  Priča  je  predlagala  višino  donacije,  Gratel  pa  je  povedal,  kolikšna 
sredstva bo daroval.
Priča je povabila k donaciji tudi direktorico Vegrada. Tudi v tem primeru je priča 
predlagala višino donacije, direktorica pa je določila višino darovanega zneska 
in  napovedala,  da  ga  bo  Vegrad  daroval  v  obliki  izgradnje  dela  ceste.  Na 
pogovoru je bila prisotna direktorica Vegrada, najverjetneje pa tudi kakšen njen 
sodelavec.
Donacija podjetij  Rudnimmo in  Rudnidis se je, po spominu priče, porabila za 
postajališča  in  nadstreške,  točen  namen  (računovodski  izkaz)  pa  bo  MOL 
sporočil po zagotovilih priče kasneje.
Sestanek in višino donacije je priča predlagala tudi pri podjetju Trigranit. Namen 
donacije se je po postavitvi temeljnega kamna spremenil (tudi izgradnja vrtca v 
Podutiku), saj je podjetje želelo biti dobro zapisano pri Ljubljančanih.

V zvezi s podjetjem Ultra, za katerega je bila Mestna občina Ljubljana porok za 
najetje  kredita  pri  NLB  za  projekt  enotne  mestne  kartice  Urbane,  je  priča 
pojasnila, da je Mestna občina Ljubljana kot plačnik z visoko boniteto in vsak 
lahko to izkoristi in v bistvu zastavi svoje terjatve do Mestne občine Ljubljana. 
Ultra do zaslišanja še ni darovala nobenih sredstev, občina pa čaka na njeno 
odločitev - donacijo. Ultra je bila v postopku izbire najboljšega ponudnika enako 
obravnavana kot ostala podjetja, ki so se prijavila na javni razpis. Tudi podjetje  
Grep ni Mestni občini ničesar darovalo, pa je bilo vseeno izbrano na javnem 
razpisu, saj je bilo najboljši ponudnik. Priča pričakuje, da bosta podjetji Grep in 
Ultra ponudili donaciji Mestni občini Ljubljana.

Priča  pričakuje  na  lokalnih  volitvah  podporo  vseh  Ljubljančanov,  ki  bodo 
ugotovili, da so bile v tem mandatu pozitivne spremembe.

Na izrecno vprašanje ali je priča že prejela celotno kupnino za prodajo podjetja 
Electa Inženiring, je priča, po nasvetu pooblaščenca, odklonila podati odgovor. 
Priča ni  nobenemu na mestni  upravi  Mestne občine Ljubljana ali  v  kabinetu 
župana  na  kakršenkoli  način  sugerirali,  na  kakšen  način  naj  se  uredi 
infrastruktura na območju zemljišč, ki jih ima v najemu podjetje Electa, saj je to 
delo  strokovnih  služb,  ki  so  vrhunsko  usposobljene.  Postopek  spreminjanja 
prostorskih  aktov  za  področje,  ki  meri  735  ha  (gre  za  spremembo  iz 
nezazidljivega v zazidljivo zemljišče), traja že dve leti in pol. Zemljišče v površini  
54.000  m2,  ki  je  v  lasti  podjetja  Electa,  pa  je  že  15  let  zazidljivo,  in  je 
namenjeno za visokošolske objekte. Omenjeni prostorski akti, ki so jih pripravile 
strokovne  službe,  sodijo  v  sklop  Strateškega  prostorskega  načrta  Mestne 
občine Ljubljana, ki je bil sprejet brez glasu proti.

Na  nadaljevanju  zaslišanja  dne  1.  7.  2010 je  priča  Zoran  Janković  podala 
odgovore na zastavljena vprašanja v zvezi z nakupom (določitev cene, prenos 
lastništva) in ureditvijo (sprememba namembnost) zemljišč ob počivališču Barje, 
v  zvezi  z  lastništvom,  ustanavljanjem in  odnosih  v  družbah  Taxgroup,  KLM 
naložbe, Disonco Investments Limited, Finadria Holdings Limited, Green Apollo 
Holding Limeted, nadalje v zvezi s financiranjem Hotela Cubo s strani MOL-a 
ter namenom ustanavljanja družb na Cipru ter še v zvezi s sprejemanjem IPN 

43



MOL-a ter pridobivanjem soglasij s strani nosilcev urejanja prostora (več o tem 
v magnetogramu prvega nadaljevanja 7. seje, z dne 1. 7. 2010). 

Na nadaljevanju zaslišanja  9. 9. 2010 je priča Zoran Janković odgovarjala na 
zastavljena vprašanja v zvezi z njenim odnosom oz. povezovanjem s podjetjem 
Electa in o vlogi priče kot večinskega lastnika podjetja KLM Naložbe. Priča je 
kot lažno označila izjavo zapisano v Financah, in sicer "Na tem sestanku se je 
dogovorilo,  na  kakšen  način  bo  kupec,  gospod  Jure  Jankovič,  odkupil  od 
prodajalca,  gospoda  Seliškarja,  navedene  nepremičnine.  Ker  je  kupec  sin 
župana  Mestne  občine  Ljubljana,  gospoda  Zorana  Jankoviča,  je  na  tem 
sestanku kupec izrazil zahtevo, da se navedene nepremičnine ne bodo kupile 
na ime kupca,  gospoda Jankoviča,  ampak da se bodo kupile preko novega 
podjetja oziroma preko gospoda Šešoka, kar vse bo uredil  gospod Šešok iz 
podjetja Tax Group." Priča je v nadaljevanju v zvezi s spremembo namembnosti 
zemljišč  pojasnila  opombo zapisano na vlogi,  ki  se  glasi  "Miran,  ali  je  to  v 
planu?". Priči je bilo zastavljeno vprašanje v zvezi s soglasji, predvsem soglasje 
Darsa, v povezavi z gradivom posredovanim Preiskovalni komisiji.
Priča je nadalje odgovorila na vprašanje v zvezi s pripombami na IPN s strani 
družbe Electa ter  v zvezi  z obveznostmi Electe Holdinga do Hypo Leasinga 
oziroma odobritvi kredita. Priča je obrazložila postopek sprejemanja plana ter 
izrazila mnenje o cenitvenem poročilu in podala odgovor na vprašanje v zvezi s 
prometom  z  nepremičninami  na  osnovi  IPN,  ki  še  ni  veljaven  oz.  je  pod 
referendumsko zahtevo. 
Priča je pojasnila status Vizije razvoja Ljubljana do leta 2025.
Priča je podala obrazložitev vezano na nakup ter lastništvo Electe ter odgovorila 
na vprašanje ali pozna Šešok Tanjo, Šešok Zalo ter Šešok Klemna. Nadalje je 
priča  pojasnila  kako  poteka  odgovarjanje  na  vloge  (predloge)  v  zvezi  s 
spremembami prostorskega plana.  
Priča je podala odgovor na vprašanje v zvezi z uporabo poslovnika, vezano na 
sejo  Mestnega  sveta,  odgovor  v  zvezi  z  objavo  prostorskega  plana  ter 
obrazložitev  odstotka  upoštevanja  pobud.  Priča  nadalje  pove,  kako  poteka 
priprava  gradiv,  sposobnih  za  sprejem  na  Mestnem  svetu  ter  kdaj  je  bilo 
mestnim svetnikom predloženo gradivo (več o tem v magnetogramu drugega 
nadaljevanja 7. seje, z dne 9. 9. 2010.)

2.4.1.3. Priča Aleš Musič
Priča  leta  2007,  ko  je  družba  Ganamm  Mestni  občini  Ljubljana  darovala 
sredstva, ni bila direktor družbe, takrat je bil direktor Gojko Musić (oče priče). 
Priča je direktor od lanskega leta, odkar je šel Gojko Musić v pokoj. Pogovorov 
v zvezi z donacijo leta 2007, v višini  50 tisoč evrov, kot je znano priči, ni bilo. 
Če so bili, je pogovore vršil takratni direktor. Donacija je bila dana z namenom 
izvedbe enega od 93 projektov Mestne občine Ljubljana, natančneje vzpenjača 
na  grad.  Donacijo  je  ponudilo  podjetje  samo  za  sklenitev  pogodbe  se  je 
dogovarjal takratni direktor. Donacija podjetja v letu 2008, znesek v višini 100 
tisoč evrov, je bila vezana na isto pogodbo in projekt, kot donacija v letu 2007. 
Priča  bi  morala  podatek  o  deležu  donacije,  napram dobičku  v  tistem času, 
preveriti.

Od leta 2006 dalje je glavni projekt, ki ga izvajajo v Ljubljani, na Ledarski ulici v 
Kosezah. Priča nadalje navede še projekt na Mladinski ulici, projekt v Črnučah, 
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projekt na Galjevici. Priča doda še, da se kronološko ne spomni točno ter, da 
večino projektov izvajajo v Mestni občini Ljubljana. Gre za gradijo stanovanj za 
trg, na Derčevi ulici pa so zgradili poslovni objekt.
Donacija  nikakor  ni  bila  predpogoj  za  pridobitev  soglasja  ali  spremembe 
lokacijskih načrtov. Priča ne zna odgovoriti na vprašanje ali je bilo za izvedbo 
projektov potrebno spreminjati prostorske načrte. Ponavadi kupujejo zemljo, ki 
ima že namen gradnje. Donacija po navedbah priče ni bila povezana z daljšim 
čakanjem na izračun komunalnega prispevka za gradnjo stanovanj v Kosezah, 
s strani župana Mestne občine Ljubljana pa nikakor ni bila omenjena nujnost 
darovanja finančnih sredstev za druge potrebe.
Priča  pove,  da  je  njihovo  podjetje  večji  del  projektov  izvajalo  na  območju 
sedanje Mestne občine Ljubljana. Družba je bila ustanovljena in deluje od leta 
1991  in  je  prav,  da  pomaga  mestni  občini,  v  kateri  deluje.  Infrastrukture  v 
Ljubljani podjetje ni nikoli gradilo, razen za potrebe projektov podjetja.

Na  vprašanje  "Se  vam  zdi  običajno,  da  podjetje  da  40  odstotkov  svojega 
dobička kar tako za donacijo?"6 Priča na vprašanje ne zna odgovoriti. Od kod 
podatek  40  odstotkov  ji  ni  znano,  podatka  nima  pri  sebi   in  ga  ne  more 
komentirati.
Gradbeni projekti se ne izvajajo v enem letu in se nikoli ne končajo v enem letu.  
Projekti, ki jih delamo, recimo, projekt Koseze, ki ga zdaj ta trenutek, prav v tem 
obdobju zaključujemo, traja pet let. In ta dobiček v letu 2007 ni bil  razviden, 
takrat smo ocenili, da je višina te donacije primerna. Nismo je pa primerjali z 
dobičkom v tistem letu. 
Priča ne zna odgovoriti kakšen delež dobička v letih 2007 in 2008 predstavlja 
znesek 150 tisoč evrov.

Podjetje Ganamm je Mestni občini Ljubljana darovalo finančna sredstva, ker je 
šlo  za  projekte  predstavljene  s  strani  Mestne  občine  Ljubljana.  Podjetje  ne 
daruje samo v obliki finančnih sredstev, kot v tem primeru, ampak tudi v naravi  
(donacije v naravi).  Večina donacij je v naravi in ne finančnih. To počnejo iz 
dveh razlogov:  prvič  zato, ker menijo,  da s tem, ko pomagajo Mestni  občini 
Ljubljana, tudi njihovi projekti pridobivajo na vrednosti, se pravi gre za direkten 
finančni  interes.  Poleg  tega  pa,  ko  na  primer  lokalno  uredijo  okolico  okrog 
projektov, s tem pridobijo tako lokalni prebivalci kot oni. 

2.4.1.4. Priča Marjan Pišljar
Priča  je  bila  kot  direktor  podjetja  Les,  d.o.o.,  Rovte  povabljena  na  Mestno 
občino  v  zvezi  z  možnostjo  "doniranja"  sredstev  za  obnovo  Ljubljanskega 
gradu,  saj,  kot je bil  mnenja župan Zorana Janković,  podjetje dela v Mestni 
občini Ljubljana in mora zanjo tudi kaj narediti. Na pogovoru so se na predlog 
župana  Zorana  Jankovića  načeloma  dogovorili,  da  bi  bila  donacija  v  višini 
100.000 evrov, kar je bilo 90 odstotkov letnega dobička družbe Les za leto 2006 
oziroma 2007. Čeprav je bila donacija visoka, pa je priča mnenja, da mora biti  
donacija  v  redu  donacija.  Priča  donacije  ni  nikjer  poračunala,  saj  gre  za 
donacijo.  Plačana donacija  je  bila  gesta za nazaj,  saj  je podjetje Les d.o.o. 
delalo v Ljubljani od leta 2000 naprej, pri čemer pa nikoli za naročnika Mestna 
občina Ljubljana. Podjetje se je ukvarjalo z razvojem nepremičnin. Donacija ni  

6 s strani odvetnika Marka Kosmača opozorjeno, da je gospod Musić dolžan odgovarjati na vprašanja ter 
da niso dopustna vprašanja, ki pomenijo podajanje vrednostne ocene priče.
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bila pogoj za uspešnost poslov podjetja Les, d.o.o.  v Ljubljani. Župan Zoran 
Janković  v pogovorih  ni  z  nikakršnimi namigi  ali  celo direktno vezal  vplačilo 
donacije  na  spreminjanje  prostorskih  aktov;  v  postopku  spreminjanja 
zazidalnega načrta za področje Avtomontaže pa je sodeloval v imenu Les d.o.o. 
Andrej Jamšek iz podjetja RT Projekt. Priča donacije ni razumela kot neko vrsto 
izsiljevanja, ampak kot županovo politiko. Priča se ne spominja, kdaj in na kateri 
žiro račun (predvidoma na račun Mestne občine) je bilo nakazilo izvedeno, saj 
na  pričanju  ne  poseduje  podatka.  Zaradi  izplačila  donacije  ni  bilo  podjetje  
finančno oslabljeno. O donaciji je bila sklenjena pogodba. Ker priča pogodbe 
trenutno nima pri sebi ne more komentirati namena donacije. Vsem donatorjem 
pa je bilo obljubljeno, da bodo njihova imena zapisana na nekem emblemu na 
Ljubljanskem  gradu.  Pred  začetkom  mandata  župana  Zorana  Jankovića 
podjetje Les d.o.o ni darovala nobenih sredstev Mestni občini Ljubljana.

Približno leta 2005, ko je bila županja Simčičeva, je priča podala preko podjetja 
RT Projekt, zanj Andrej Jamšek predlog za spremembo zazidalnega načrta. Z 
občino je  imel  stike  le  Andrej  Jamšek.  Gre za t.i.  območje Avtomontaže,  ki 
vključuje dva projekta. Sprememba zazidalnega načrta je bila sprejeta v času, 
ko je bil župan Zoran Janković, čeprav njegova funkcija ni vplivala na gotovost 
sprejema zazidalnega načrta.  Prav  tako  je  bil  v  mandatu  Zorana Jankovića 
sprejet lokacijski načrt za to področje. Donacija verjetno ni vplivala na hitrost 
sprejemanja lokacijskega načrta za nameravano gradnjo 200 stanovanj, je pa to 
težko vedeti. 

V  letih  od  2006  do  2010  je  podjetje  Les  d.o.o.  izvajalo  projekte:  izvedba 
zazidalnega  načrta  na  Ljubljanskih  brigadah  5,  Metalka  Commerce  (nakup 
Metalke  Commerce  Vižmarje),  pred  tem  pa  npr.  od  leta  2003  naprej  več 
projektov kot npr.: lokacija Hofer na koncu Brda, pa Izolirka.

Pisanje časopisa Finance z dne 13. 8. 2007 ne temelji na predhodnih izjavah 
priče, navedbe so v bistvu v Financah zapisali kar sami od sebe.

Župan Zoran Janković za nakup skladišča Metalke Commerce od Slovenske 
razvojne družbe DSU ni posredoval, da bi lastnino podjetja Les d.o.o oziroma 
pričino premoženje priporočil kot prostor nove veletržnice. Za nakup parcele, ki  
jo je Zoran Janković kmetom ponujal kot nadomestno lokacijo za veletržnico, je 
podjtejte Les d.o.o. plačalo več kot 4 milijone evrov (približno 4.130.000). Tega 
zemljišča  podjetje  Les  d.o.o.  ni  nikoli  prodajalo,  kmetje  imajo  zemljišča  v 
najemu. Kupnina se zaradi dodatnega vložka 2 milijonov evrov ne bo povrnila 
niti v petnajstih letih. Ob nakupu parcele se je Les d.o.o. zavezal, da najmanj 
štiri leta razvija lokacijo, jo dokapitalizira, kar je bilo tudi izpeljano. Trenutno se 
na  tem območju  izvaja  skladiščna  dejavnost  (skladiščenje,  oddaja  in  izdaja 
blaga, veletržnica, deluje še nekaj manjših obrtnikov), v prihodnosti pa skupaj s 
Slovenijalesom  načrtujejo  nadaljnji  razvoj  skladiščne  dejavnosti,  industrijske 
cone. Dejavnost veletržnica je bila določena s prvo pogodbo za tri leta, trenutno 
pa so načrti za njeno selitev v Vižmarje. 

Priči ni poznan noben primer, ko bi bila Mestna občina Ljubljana porok za najem 
kreditov podjetju za posel, ki sploh še ni bil realiziran oziroma fakturiran. Ali se 
priči  zdi  takšno ravnanje  "neenakopravna obravnava  poslovnih  subjektov  do 
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projektov Mestne občine Ljubljana", je priča povedala, da " Nisem razmišljal o 
tem, da bi se opredelil okrog tega".

Podjetje Les d.o.o. je priča prodala, ker je dobila dobrega kupca.

Na  nadaljevanju  zaslišanja,  10.  11.  2010 je  priča  na  zastavljena  vprašanja 
predsednice Preiskovalne komisije podala odgovore na vprašanja, vezana na 
posojilo denarnega zneska Juretu Jankoviću.

2.4.1.5. Priča Radoša Lipanj
Kraški  zidar  v  zadnjih  desetih  letih  ni  sklenil  nobene  gradbene  pogodbe  z 
mestom Ljubljana, pa tudi ne s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. 
Sklenil  je pogodbo s Stanovanjskim skladom mesta Ljubljane v letu 2005 in 
sicer za skupno investicijo na Viču, ki je bila leta 2009 tudi realizirana. Kraški 
zidar  v  zadnjih  petih  letih  tudi  ni  sklenil  nobene  pogodbe  z  Univerzo  na 
Primorskem; leta 2001 je sklenil pogodbo o adaptaciji Pretorske palače v Kopru 
v vrednosti  približno 100 tisoč evrov. Podjetje tudi ni  sodelovalo na projektih 
Pediatrične klinike in Onkološkega inštituta.

Kraški zidar se pojavlja v Ljubljani že kar nekaj let in stališče podjetja je, da je 
prav, da za prostore, v katerih dela, in Ljubljana je za podjetje kar pomembno 
tržišče, tudi nekaj prispeva. Zato je bila sprejeta odločitev o donaciji, ki pa ni bila 
v povezavi z nobenim lokacijskim načrtom, z nobeno drugo stvarjo, ki je bila 
pomembna v tistem trenutku za podjetje.  Dogovor  o donaciji  je bil  skupen - 
Kraški zidar in župan Zoran Janković, ki je dal pobudo. Če se Kraški zidar ne bi 
odločil  za  donacijo,  po  mnenju  priče  v  tistem  trenutku  ne  bi  bilo  nobenih 
posledic,  ker  zanje  ni  bilo  možnosti.  Namen  donacije,  določen  s  sklenjeno 
pogodbo o donaciji, je bil: adaptacija dvorane na Ljubljanskem gradu. Donatorji  
naj bi bili navedeni na nekem emblemu. Donacijo, ki je bila po višini glede na 
takratna razmerja primerna, je Kraški zidar vštel v ceno funkcioniranja podjetja, 
vendar zaradi tega ni dvignil cen stanovanj, saj ceno stanovanj določa trg. Če 
bo cena stanovanj previsoka, jih možni kupci pač ne bodo kupovali. 

V  letih  2008,  2009,  2010  Kraški  zidar  ni  darovala  denarja  Mestni  občini 
Ljubljana, le leta 2007 je bila opravljena predmetna donacija, saj je bilo to leto  
za podjetje bolj dobro. Kraški zidar je daroval sredstva tudi v občino Sežana v 
višini  250  tisoč  evrov  in  sicer  ob  priložnosti  odprtja  tovarne  suhih  malt  v 
kamnolomu v Sežani. Kraški zidar na letni ravni donira približno 100 tisoč evrov 
za različne namene (npr. športne, humanitarne, za delovanje raznih društev) in  
to v krajih, kjer gradi. 

Stanovanjski objekt Prule je lastna investicija Kraškega zidarja. Za ta projekt ni 
bilo potrebno spremeniti prostorskega akta, saj je bil spremenjen že leta 2006. 
Mestna  občina  Ljubljana  oziroma  župan  Zoran  Janković  nista  vezala 
spremembe prostorskih aktov, potrebnih za izvedbo projektov Kraškega zidarja, 
s  plačilom donacije.  Župan  Zoran  Janković  pravzaprav  ni  mogel  vplivati  na 
potek  projekta  Kraškega  zidarja,  saj  je  slednji  dobil  gradbeno  dovoljenje  v 
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skladu s predpisanim postopkom. Kraški zidar, kot tudi priča, donacije ni dojela 
kot vrsto izsiljevanja. 

Kraški  zidar  se  je  pri  gradnji  stanovanj  vedno  trudili,  da  je  imel  relativno 
obvladljivo število stanovanj.

Priči ni poznan noben primer, ko bi bila Mestna občina Ljubljana porok za najem 
kreditov podjetju za posel, ki sploh še ni bil realiziran oziroma fakturiran. 

Na konkretno vprašanje:  "Ali  ima Kraški  zidar  danes do vseh  podizvajalcev 
plačane vse pogodbe,  vse?"  je  priča  odgovorila:  "  Mislim,  da  to  ni  predmet 
stvari."..." Ne bom komentiral".  V nadaljevanju pa je priča zatrdila, da je Kraški 
zidar vsem svojim zaposlenim plačal pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 
dneva zaslišanja, poplačane pa so tudi plače, regres, malica. 

V  nekaterih  pogodbah  Kraškega  zidarja  s  podizvajalci,  je  zapisano,  da  bo 
podizvajalec,  namesto  plačila  v  denarju  za  opravljeno  delo,  prevzel  kakšno 
nepremičnino.

2.4.1.6. Priča Bogdan Korošec
Na  predlog  župana  je  bilo  dogovorjeno,  da  podjetje  Iprojekt,  d.o.o,  ki  je 
hčerinska družba podjetja A1, plača donacijo v višini 200 tisoč evrov, kar pa ni  
bilo neposredno povezano z gradnjo stanovanj v Zeleni jami, katerih investitor 
je bilo podjetje A1. Župan je obrazložil predlog donacije s tem, da ljubljanski 
občini primanjkuje sredstev za projekt obnove Ljubljanskega gradu, in da je bila 
večina investitorjev, tako kot Iprojekt d.o.o., angažiranih, da darujejo sredstev 
za ta namen. O donaciji je bila sklenjena pogodba. Predlog, da se prostorski  
akti za predmetno gradnjo spremenijo, je dal Iprojekt, d.o.o, saj je bila projektna 
rešitev  (urbanistična)  neracionalna,  nesmiselna.  Projekt,  ki  je  vključeval 
izgradnjo  300  stanovanj,  z  dvema  garažama  v  dveh  kletnih  etažah,  je  bil  
spremenjen  z  namenom,  da  bo  naselje  okolju  in  ljudem  bolj  prijazno. 
Spreminjanje prostorskih aktov za to območje je potekalo leto in pol. Donacija, 
ki  je  bila  plačana  med  postopkom spreminjanja  prostorskih  aktov  na  račun 
Mestne  občine,  ni  bila  pogoj  za  njihovo  spremembo,  saj  bi  se  drugače  ta 
sprememba zgodila  precej  hitreje  kot  se  je  dejansko,  po  redni  proceduri.  V 
podjetju  niso  donacije  razumeli  kot  vrsto  izsiljevanja  za  izpeljavo  projektov 
podjetja v Mestni  občini  Ljubljana, ampak kot povečan komunalni  prispevek. 
Donacije, kar je javno znano, pa niso bile nikoli dane iz entuziazma. Podjetje je 
donacijo vštelo v svoje stroške (komunalne), njihova povrnitev pa je odvisna od 
uspešnosti prodaje stanovanj. Kasneje, torej v letih 2008, 2009 in 2010, podjetje 
ni več darovala sredstev Mestni občini Ljubljana oziroma komu drugemu. V letu 
2007 pa je Iprojekt, d.o.o v Ljubljani daroval le Mestni občini Ljubljana.

Današnji problem gradbenih podjetij z nelikvidnostjo in neprodanimi stanovanji 
je  botrovala  tudi  prevelika  ekspanzija  gradenj  v  Sloveniji  in  tudi  v  Ljubljani.  
Nadaljnji  razlog  je  tudi  prevelika  ponudba  stanovanj  (trenutno  je  po  neki 
statistiki  okrog  22  tisoč  stanovanj  še  v  gradnji),  kot  tudi  razlog  na  strani  
povpraševanja. Iprojekt,  d.o.o ima težave s prodajo, saj je bilo v Zeleni jami 
prodanih  zelo  malo  stanovanj  (okrog 20% mogoče).  Priči,  ki  ni  več  direktor 
Iprojekt, d.o.o, ampak je zaposlena pri A1, niso poznane podrobnosti projekta 
Zelena jama.  A1 kot  investitor  je  imel  vedno najmanj  35% lastnih  sredstev, 
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ostalo so bila bančna posojila, medtem, ko avansov kupcev ni bilo. Zemljišče je 
bilo kupljeno še pred letom 2004, ko se je priča zaposlila v Iprojektu, d.o.o. 
Občina je po sklenjeni pogodbi dolžna komunalno opremiti zemljišče; vrednost 
pogodbe je okoli 3 milijonov evrov. V Zeleni jami je  Javni stanovanjski sklad 
zgradil  stanovanja  za  svoje  potrebe,  gre  za  t.i.  neprofitna  stanovanja. 
Stanovanjski sklad je imel in bo najbrže še imel željo, da bi odkupil stanovanja, 
ki  jih gradi  Iprojekt,  d.o.o,  vendar pa njihova ponujena odkupna cena zaradi 
izboljšanja kakovosti stanovanj in boljšega bivalnega okolja (zato sprememba 
zazidalnega načrta)  ni  sprejemljiva  (2.000 evrov z davkom vred).  Omenjeno 
zboljšanje bivalnega okolja se kaže v tem, da je bilo po prvotnem zazidalnem 
načrtu med vila bloki veliko površin namenjenih parkiranju, sedaj pa so vsa ta 
zunanja parkirišča v kleteh in so namesto parkirišč zelene površine. Hkrati so 
tudi  poslovni  prostori  samo obrnjeni  na  Šmartinsko cesto,  na  notranji  strani 
Zelena jame pa so sedaj stanovanja z atriji.

Podjetje  donira  sredstva  tudi  drugim občinam.  Pri  teh  občinah  je  darovanje 
neposredno (npr. prispevek za šolo, vrtec, itd.), pri predmetni donaciji  Mestni 
občini Ljubljana pa je bil namen precizno določen. Pri vseh donacijah pa gre po 
vsebini  za enak princip:  vedno je treba zagotoviti  neka dodatna sredstva za 
neko dejavnost občine, ki ni direktno povezana s projektom donatorja. Donacija 
za Ljubljanski  grad je  bila  nakazana na račun občine,  ni  šla  v  privatni  žep, 
zatorej  ne  gre  za  korupcijo;  poleg  tega  pa  je  sodil  namen  donacije  med 
dejavnosti  občine.  Priča  je  na  posebno vprašanje:  "Ali  ste  poleg  te  legalne 
donacije  dali  še  komu  kaj  nelegalno,  pod  mizo?"  odgovorila:  "Ne  vidim 
nobenega razloga, zakaj bi to počel".   

Priči ni poznan noben primer, ko bi bila Mestna občina Ljubljana porok za najem 
kreditov podjetju za posel, ki sploh še ni bil realiziran oziroma fakturiran. 

2.4.1.7. Priča Jurij Krč
Družba  Gratel  je  donirala  sredstva  v  višini  250  tisoč  evrov  za  obnovo  na 
Ljubljanskem gradu. Dogovor o donaciji je potekal na občini, med predstavniki 
Gratela in med županom Mestne občine Ljubljana ter njegovimi sodelavci. Za 
donacijo  so se odločili  skupaj,  podjetje Gratel  namreč na območju Ljubljane 
gradi veliko infrastrukturo, optiko in glede na velik projekt in veliko vlaganje, so 
del namenili tudi za donacijo. Sredstva so bila usmerjena in plačana na Mestno 
občino Ljubljana. Pri določitvi višine donacije je sodelovala velika skupina ljudi. 
Družba Gratel velikokrat donira sredstva za namene kot so npr. športne zadeve, 
pevski zbori,...
Župan  Mestne  občine  Ljubljana  ni  pogojeval  izdajo  ustreznih  dovoljenj  za 
nadaljevanje projekta z donacijo. Na vprašanje kdaj je bila donacija nakazana, 
pred ali po izdaji dovoljenj za nadaljevanje del, priča odgovori, da so imeli že 
dve leti pred tem vsa dovoljenja. Priča je vedela, da je bil podpis pogodbe o 
donaciji  nekje  v  mesecu  aprilu,  maju,  ni  pa  vedela,  kdaj  so  bila  sredstva 
nakazana.  Priča  ni  imela  občutka,  da  bi  bila  prisiljena  dati  donacijo  zaradi 
zapletov  pri  polaganju  optične  infrastrukture,  donacije  ni  doživela  kot  vrsto 
izsiljevanja. V vsakem velikem projektu so določena sredstva namenjena za 
pokrivanje različnih zadev, kot so sponzorstva, donacije in podobno. Priča na 
vprašanje kolikšen % glede na celotno realizacijo ,  ki  jo delajo s projekti  za 
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Mestno  občino  Ljubljana,  predstavlja  donacija  odgovori,  da  je  to  poslovna 
zadeva podjetja, da je potreben vpogled v bilance.

V občinah, kjer gradi Gratel se predhodno naredijo projekti, na njihovi osnovi  
cenitveno poročilo, na podlagi obeh pa se sklene služnostna pogodba. Ko je 
zadeva plačana se projekt začne izvajati.  Na vprašanje ali  je bila služnostna 
pravica v Ljubljani kaj dražja priča odgovori, da je bila v Ljubljani ravno tako 
plačana kot v vseh drugih občinah, po cenitvenem poročilu.  

Ob navedbi, da je šlo pri donaciji  v višini  250 tisoč evrov, za sklenitev dveh 
pogodb priča pove, da detajlov ne pozna, ve, da je bilo dogovorjena donacija v 
znesku 250 tisoč evrov in da je bila plačana.

2.4.1.8. Priča mag. Miran Gajšek
Na podlagi poziva leta 2007 smo pridobili pobude za spremembo namembnosti, 
bilo jih je približno 4 tisoč. Izvedbeni prostorski načrt (v nadaljevanju IPN) je 
imel dve razgrnitvi,  maja 2008 ter decembra/januarja 2009/2010. Oddelek za 
urejanje  prostora  MOL  mora  najprej  pridobiti  pozitivna  mnenja,  potem  je 
izvedbeni  prostorski  načrt  sprejet  na  mestnem  svetu  in  nato  objavljen  v 
Uradnem listu, kjer piše, kdaj začne veljati. Občani so v tej fazi podali približno 
10 tisoč pripomb. Oddelek za urejanje prostora MOL, kot nosilec planiranja, 
nadalje poda stališča do teh pripomb in to sedaj počne. 
Priča ni  nikoli  izjavila,  da se brez odobritve župana Jankovića v Ljubljani ne 
zgodi nič, dodaja pa, da se začetek postopka spremembe prostorskega akta 
prične s sklepom župana.
Katere  spremembe,  v  smislu  IPN-ja,  se  določa  na  podlagi  strokovnih 
usklajevanj. Usklajujemo se kot Oddelek za urejanje prostora, ki  ga vodim s 
podžupanom prof. Koželjem in tudi z županom gospodom Jankovićem.
Bili so razgovori, če je župan povprašal ali gre kaj v plan, kar pomeni, dati v 
proceduro sprejemanja. Če je kakršnakoli pobuda v skladu s pogoji,  sektorji,  
potem se to lahko zgodi, takšna je praksa prostorskega načrtovanja.
Priča na pamet ne ve podatkov za posamične parcele.7 Na pamet ne ve, kdo je 
predlagal izgradnjo krožišč. V skladu s prometno študijo in prometno zasnovo 
mestna  občina  predvideva  izvedbo  krožišča.  Gre  za  del  tako  imenovanega 
srednjega  ringa  Mestne  občine  Ljubljana.  Večina  zemljišč  znotraj  mestnega 
obroča  je  že  zazidljivih,  to  zemljišče  je  večinoma  že  zazidljivo.  Cesta,  ki 
predstavlja srednji ring je v ljubljanskem planu staknjena z avtocesto, kakšen bo 
priključek  je  stvar  državnega  prostorskega  načrta  za  ljubljanski  avtocestni 
obroč, ki se še ni začel, začne se s postopkom, ki je predpisan z zakonom, 
minister za promet da utemeljen predlog ministru za okolje in prostor. V tem 
času se ne da določati cen zemljiščem. Priča ne ve na pamet kolikšen je faktor  
izrabe prostora na območju teh parcel in kolikšen bo po sprejetju prostorskega 
izvedbenega akta.
Zemljišče  Electe  je  zazidljivo  po  veljavnem PUP-u  -  Prostorskih  ureditvenih 
pogojih, zato župan ni zavajal, ko je dejal, da  je območje zazidljivo in da ne 
spreminja namembnosti. 
Kolikor  ve  priča,  ki  vodi  oddelek,  kjer  je  42  ljudi,  niso  dobili  navodil  glede 
urejanja območja v lasti Electe. 

7 Priča mag. Miran Gajšek ter predsednica Preiskovalne komisije sta vpogledala razgrnjen občinski prostorski načrt 
izvedbenih del - predlog, ki je bil razgrnjen v sejni sobi.
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Priča ne more komentirati navedb, da gre lahko za obliko korupcije, pove, da se 
v času županovanja Zorana Jankovića na splošno povečuje vrednost zemljišč v 
Ljubljani. Območje Electe je bilo že prej zazidljivo zemljišče in za ta dejanja, ko 
pač  vodijo  postopek  spremembe  plana,  strateškega  in  izvedbenega,  je  kot 
načelnik Oddelka za urejanje prostora od decembra 2005 odgovoren. Osnovno 
načelo  pri  ljubljanskem  planu  je,  da  znotraj  avtocestnega  obroča 
skoncentriramo mesto. Za konkretno zemljišče je nosilec urejanja prostora, to je 
Univerza v Ljubljani, napisala smernice, kje želijo, da so fakultete. Univerza ima 
tri glavne nukleuse, v planu je določeno, kje bi se to strateško širilo, izvedbenih 
aktov pa še ni. Srednji mestni ring je stvar prometne študije, strokovnjakov za 
promet. Priča kot strokovnjak zagovarja plan, ki so ga dali v mnenja.

Na nadaljevanju zaslišanja na 8. seji, dne 9. 9. 2010 pa je priča izpovedala:
Priča pove,  da gradivo,  ki  je  bilo  poslano z njihove strani  ni  bilo  poslano z 
namenom  zavajanja  Preiskovalne  komisije  ter,  da  bo  preverila  ter  komisijo 
obvestila, zakaj karta - Dars-a, ki je bila posredovana ločeno, ni zajeta v celotni  
študiji. Priča pove, da sprejet plan ni nujno enak vsem strokovnim podlagam. 
Oddelek za urejanje prostora MOL je dobil vsa mnenja pozitivna ter soglasja 
vseh nosilcev urejanja prostora. Na pobude oz. pripombe smo dolžni odgovoriti,  
temu  se  po  zakonu  reče  "stališče  do  pripombe",  s  temi  odgovori  je  vedno 
seznanjen tudi župan.
V zvezi z zemljiščem in njegovo povezavo z avtocesto, priča pove, da bo na to 
odgovoril detajlni državni prostorski načrt, ki ga naroči minister za promet, vodi 
pa  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor.  Sprejet  Občinski  prostorski  načrt  čuva 
koridor.

2.4.1.9. Priča Damijan Janković
Opomba: Glede na ugovor priče na osnutek zapisnika 6. seje, ki se je nanašal  
na njegovo pričanje, in glede na odločitev Preiskovalne komisije na 7. seji dne 
9.  9.  2010,  da  je  ugovor  utemeljen,  se  v  skladu  z  zaključkom predsednice 
Preiskovalne  komisije  na  omenjeni  seji  povzetek  pričanja  nadomesti  z 
magnetogramom zaslišanja priče Damijana Jankovića (glej priloga 1).

Na nadaljevanju zaslišanja 10. 3. 2011 je priča izpovedala:
Glede  vprašanja  "Ali  so  navedbe  "Novo  dejstvo  je  predvsem  objavljena 
predpogodba  med  družbama  Electa  Naložbe  in  Brantonom,  soudeleženca 
pogodbe sta Hypo Leasing in Electa Inženiring. Pogodbo ste podpisali 5. maja 
2008, tako ste potrdili za Finance, še pred tem pa ste 4.9.2007 sklenili s Hypo 
Leasing pogodbo o finančnem lizingu. V zadnjih dneh je komercialna televizija  
objavila dve cenitvi za ta lizing v višini nekaj nad 25 milijonov evrov. So moje 
navedbe do sedaj točne", je priča odgovorila "Ja, mislim, da so, ja. Več ali manj 
so". 
V predpogodbi zapisan navedek "največ P+3" pomeni, da je to lahko P, ali P+1, 
ali  P+2,  ali  P+3.  S  predpogodbo  se  priča  ni  zavezovala,  da  bo  P+3. 
Predpogodba bi ostala veljavna tudi, če bi v pogodbo priča zapisala "P+2".  
Priča razpolaga s cenitvama uradnih dveh, v register, vpisanih izvedencev iz 
leta  2007  in  2009,  ki  se  naslanjata  na  prejšnji  prostorski  načrt  in  prejšnjo 
namembnost  zemljišča,  z  ocenjeno  vrednostjo  dobrih  25  milijonov  evrov.  V 
predpogodbi zapisana vrednost 32 milijonov je stvar kupca, koliko je pripravljen 
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plačati za določeno zemljišče. Cenitvi, ki jih ima priča, je naročil Hypo Leasing 
na stroške priče (kar je običajna praksa). Priča ne more komentirati ocenjene 
vrednosti cenilca Preiskovalne komisije, ker cenitve ni videla. V predpogodbi je 
bila določena ara in ker slednja ni bila plačana, je prodajalec prekinil pogodbo 
oziroma od nje odstopil. Predpogodba ni bila nikoli realizirana, zato tudi ni prišlo  
do plačila kupnine.
Na posebno vprašanje,  ali  priča vztraja  na odgovoru iz  prvega zaslišanja in 
sicer: "Ste se z očetom, županom Ljubljane, kdaj pogovarjali, kako bi bilo dobro 
urediti okolico teh parcel, da bi zrasla cena teh zemljišč?" In vi ste odgovorili:  
"Glejte, o zasebnih pogovorih z očetom pa res ne bom tukaj razlagal", je priča, 
ob pojasnilu, da se vprašanje nanaša na pogovor priče z županom Ljubljane, 
kako  bi  bilo  dobro  urediti  status  ali  okolico  parcel  Electe  na  Barju  v  sedaj 
sprejetem OPN MOL, odgovorila,  da je odgovor  enak prejšnjemu oziroma s 
prejšnjega zaslišanja. Novi OPN in IPN sta bila javno objavljena, njun osnutek 
je bil javno objavljen 22. 4. 2008. Pogodba je bila podpisana 5. 5. 2008, torej so 
vse  pogodbene  stranke  lahko  ugotovile,  kaj  predvidevata  omenjena  nova 
dokumenta. Dokumenta je sprejel Mestni svet. S pobudo priče se faktor izrabe 
zemljišča ni nikoli spreminjal, ostal je faktor izrabe 1,2 v prvi razgrnitvi in tudi na 
koncu.  Glede  na  to,  je  možno  zgraditi  enako  bruto  površin  kot  je  bilo  po 
prvotnem osnutku,  nič  se  ni  spremenilo.  Pobude  so  bile  dane samo zaradi 
boljše razporeditve bodočih objektov in možnosti ureditve več zelenih površin 
na tem zemljišču.  Pobude za spremembe namembnosti  zemljišča ni  podala 
priča.

Na  vprašanje,  ali  je  priča  dobila  podatek,  od  kod  Brunu  Filipiču  finančna 
sredstva za odkup parcel v višini 32 milijonov evrov, je priča odgovorila, da  je ni 
niti  zanimalo, niti  ni  bila njena dolžnost,  da preiskuje od kod kupcu denarna 
sredstva.  Priča  tudi  ne  ve,  kdo  je  Filipičev  italijanski  partner  pri  nakupu 
zemljišča. 

Jure  Janković  priči  ni  nikoli  povedal,  da  bo  "beneficial  owner"  oziroma 
upravičeni  lastnik  podjetja  s  sedežem  na  Cipru.  Jure  Jankovič,  Klemen  ali 
Matija  Šešok ali  katera  tretja  družba niso  priči  nikoli  predložili  dokument,  iz 
katerega je bil razviden upravičeni lastnik podjetij FinAdria, Holdings Ltd., Green 
Apollo,  Holdings Ltd.  Priča  ni  bila  nikoli  lastnik  upravičeni  lastnik  "beneficial 
owner"  družb  Disonco  Investment  Ltd.,,  Advisor  Corporation,  Bluetrain 
Investment Ltd. ali Enibio Fundation, za lastništvo Jureta Jankovića in Zorana 
Jankovića pa ne more odgovoriti. 
Priča ne ve, da naj  bi  si  Jure Janković  izposodil  3 milijone evrov pri  upniku 
Marjanu  Pišljarju  za  namen  nakupa  zemljišč  na  območju  Mestne  občine 
Ljubljana.
Glede spremembe statusa avtocestnega - zelenega pasu novi OPN še naprej 
prepoveduje  gradnjo  na  tem  območju,  na  novo  pa  omogoča  določene 
protihrupne zaščite, itd. Priča je potrdila, da je bilo s spremembo OPN sprejeto, 
da se želeni pas ob obvoznici zoži iz 40 metrov na pet metrov, ter poudarila, da 
tam še vedno ni možno graditi.

Priča v zvezi z izjavo na prejšnjem pričanju, da se je neka tuja trgovska firma 
zanimala za predmetno zemljišče, ne ve, da bi se Brantonom, d.o.o., kot tuji 
interesent zanimal za gradnjo na tem zemljišču. 
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Priča zagotavlja,  da je  ustanovitelj  oziroma soustanovitelj  več  družb v tujini,  
vendar se ni nobena od teh družb ukvarjala z zemljiškimi posli v Sloveniji, kot 
tudi ni sodelovala pri kakršnihkoli javnih naročilih in podobno. Podjetja se med 
drugim ukvarjajo s finančnimi naložbami

2.4.1.10. Priča Stanislav Svetlič
Priča se natančno ne spominja katere projekte so izvajali  za Mestno občino 
Ljubljana od leta 2006 dalje, spominja se, da so delali šole, vrtce, bolj malo. Ker 
ima priča funkcijo izvršnega direktorja za finance, ne ve ali je bilo za gradbene 
projekte spremeniti prostorske akte Mestne občine Ljubljana, priča tudi nikoli ni  
imela razgovorov v zvezi z donacijami ter doda, da podjetje včasih darujejo v 
humanitarne namene.

Priča ne ve ali je podjetje Lesnina inženiring, d.d. darovalo finančna sredstva ali  
karkoli  v naravi,  priča ni  komunicirala z nikomer z Mestne občine Ljubljana. 
Priča se ne spominja, da bi bil na Mestno občino Ljubljana kdaj nakazan kakšen 
večji znesek.

2.4.1.11. Priča Gojko Musić
Ko je nastopil službo župan gospod Janković je bila mestna občina v krizi. V 
podjetju smo sami sklenili,  da bomo, kolikor bomo lahko, pomagali.  Kasneje 
smo  v  razgovorih  z  Mestno  občino  Ljubljana,  dali  predlog,  da  lahko  nekaj 
prispevamo. Bila je iniciativa v dnevnih medijih, da ima mestna občina manjko 
okrog 60 milijonov, to nas je spodbudilo, da pomagamo.
Namen donacije ni bil napisan, v ustnem dogovarjanju je bilo rečeno, da gre za 
Ljubljanski grad in vzpenjačo. Donirali smo trikrat, ker nismo mogli na enkrat. 
Namen naše donacije ni bila nobena skrivnost. Podjetje je v Ljubljani, v Ljubljani 
živimo, v ta namen smo rekli, da moramo nekaj dati nazaj mestu, da pomagamo 
mestu, če imamo možnost, ne le redna plačila. 
Z  ozirom  na  projekt,  ki  smo  ga  imeli,  smo  se  odločili,  da  tolikšen  znesek 
doniramo  mestni  občini.  Projekt  Koseze  smo  imeli,  z  vsemi  soglasji  in 
gradbenimi  dovoljenji,  pred nastopom županske funkcije gospoda Jankovića, 
začeli smo leta 2005. V Šiški, v Kosezah smo na cca. 1 hektarju zgradili cca. 
100 stanovanj, ta so že gotova, še vedno pa se prodajajo.
Pred tem smo imeli več projektov; projekt na Jurčkovi poti, ob Žici okupirane 
Ljubljane  smo imeli  55  hiš  recimo;  36  stanovanj  ob  Jurčkovi  poti,  potem v 
Podutiku, tam je bilo 16 stanovanj in v Črnučah,... Niti slučajno donacija ni bila  
predpogoj  za  pridobitev  kakšnih  soglasij  ali  sprememb  lokacijskih  načrtov. 
Odkar  je  župan  gospod  Janković  po  redni  poti  pridobivamo  papirje  hitreje. 
Župan nikoli ni omenil nujnosti doniranja finančnih sredstev za druge potrebe. 
Donirali smo samo v Ljubljani, nikjer drugje. 
Ko je bila dana donacija je bila priča direktor, zaposlenih je bilo približno 10, 
plače so bile normalne, nihče ni bil na minimalni plači. Imeli smo podizvajalce, 
podjetje nima operative, je inženiring služba. 
Dokumenti  (v zvezi  z donacijo)  so dostopni  v Mestni  občini  Ljubljana vsem, 
kdorkoli lahko pogleda kaj je bilo podpisano in kaj se je takrat zgodilo. Ni bilo 
javne tiskovne konference, na kateri bi govoril.
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Priča doda, da rada pomaga Ljubljani, tukaj živi, tukaj živijo njeni otroci, njeni 
vnuki, vsi. Priča doda, da so poleg projekta v Šiški zgradili še šolsko igrišče - 
niso dali denarja, ampak so naredili sami.
Zdaj pripravljamo neke projekte, pripravljamo solidarnostna stanovanja, ki  jih 
bomo  sami  delali,  nimamo  nič,  nobenega  dokumenta,  nobenega  soglasja, 
zazidljivo zemljo smo kupili sami. Zdaj čakamo, da sprejmejo program, da se 
naredi infrastruktura. To zemljišče se nahaja na Barju, ob Ižanki.

2.4.1.12. Priča Ivan Oven
Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana, kot glavno nalogo, pripravi zaključno 
poročilo,  ki  vsebuje  pregled  poslovanja  mestne  občine  za  dotično  leto.  Če 
ugotovi  nepravilnosti,  kršitve  in  pomanjkljivosti  mora  o tem obvestiti  pristojni 
organ v mestu, to je Mestni svet in Župana. Poročilo se predstavi Mestnemu 
svetu  ob sprejemanju  zaključnega  računa,  kar  določa  Statut  mestne občine 
Ljubljana.  Priča  je  predstavila  Poročilo  za  leto  2008  in  izpostavil  nekatere 
nepravilnosti, ki jih je ugotovil Nadzorni odbor pri svojem preiskovanju. Nadzorni  
odbor preverja delo mesta s t. i. metodo naključnega izbora zadetkov. Za leto 
2008 je bilo tako ugotovljeno, da Mestna uprava ponekod nima jasnih finančnih 
in  računovodskih evidenc,  nekaj  nepravilnosti  pa je  bilo  ugotovljenih  tudi  pri 
oddajanju  investicijskih  del  oziroma  pri  postopku  javnega  naročanja  in 
finančnega  spremljanja  teh  postopkov.  Nadzorni  odbor  je  tako  pri  projektu 
"vodovod na Rožnik" ugotovil,  da je bil  pol leta po zaključku pogodbenih del 
sklenjen dodatek brez postopka javnega naročanja in brez predčasno sklenjene 
pogodbe.  Dela  so  bila  namreč  izvršena  pred  podpisom  pogodbe,  kar  je  v 
nasprotju s predpisi - npr. Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o postopkih 
za izvrševanje proračuna,  ki  določata,  da mora biti  pogodba sklenjena pred 
začetkom opravljanja storitve ali nabave blaga. Hkrati pa je bilo še ugotovljeno, 
da je bil  dodatek sklenjen tudi  za drugovrstna dela,  torej  ne tista,  ki  so bila 
določena v osnovni pogodbi. Do podobne ugotovitve je Nadzorni odbor prišel 
tudi  pri  projektu  izdelave  delovne  ploščadi  za  izboljšavo  temeljnih  tal  za 
izgradnjo čistilne naprave na Rakovi jelši, kjer so bila dela izvršena tudi pred 
podpisom pogodbe. Glede pogodbe v zvezi s kapacitetami omenjene čistilne 
naprave Nadzorni odbor ni opravil analize, saj je bil kot rok izdelave določeno 
leto 2009, kar pa ni bilo predmet analiz za leto 2008. Analizirane, omenjene 
pogodbe iz  leta  2008 je podpisal,  kot  se spominja priča,  ki  pa v to  ni  čisto 
prepričana, Župan. Mestni svet se na predstavljeno Poročilo ni odzval, Župan 
oziroma Mestna uprava pa je v predpisanem roku poslala odzivno poročilo na 
priporočila  Nadzornega odbora.  Nadzorni  odbor  je  naknadno sprejel  tudi  še 
dodaten sklep, s katerim je zaprosil oziroma zahteval, da Mestna uprava poroča 
o  vseh  ugotovljenih  nepravilnostih,  navedenih  v  celotnem  Poročilu.  Mestna 
uprava se je zavezala to storiti, vendar je v tem trenutku stvar še v teku, še ni 
zaključena.  Nadzorni  odbor o ugotovljenem ni  posebej  obveščal  drugih,  npr. 
Računskega sodišča. Slednje pa je prišlo do popolnoma identičnih ugotovitev 
glede  oddajanja  postopkov  in  netransparentnosti  pri  svojem  pregledu 
poslovanja  Mestne občine  Ljubljana,  kot  predhodno  Nadzorni  odbor  Mestne 
občine.
Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana se je ukvarjal tudi z donacijami in sicer  
bolj  z vidika finančne preglednosti in finančnega evidentiranja donacij.  Glede 
evidentiranja donacij je postopek trajal nekoliko dalj časa, bilo je dopisovanje 
med Nadzornim odborom in Mestno upravo, na koncu pa je Nadzorni odbor 
dobil zagotovilo, da se donacije, ki so v finančni obliki - kot nakazilo, evidentirajo 
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pravilno. Težave so bile v začetku z evidentiranje donacij v naravi, npr.  obnova 
strehe  nekega  vrtca,  vendar  se  je  kasneje  izvedlo  evidentiranje,  vsaj  po 
zagotovilu Finančne-računovodske službe, na pravilen, transparenten način.
Za  člane  Nadzornega  odbora  in  njenega  predsednike  je  bil  objavljen  javni 
razpis,  na  katerega  se  je  lahko  prijavil  vsakdo,  ki  je  izpolnjeval  navedene 
pogoje.

2.4.1.13. Priča prof. Janez Koželj
Vizija razvoja Mestne občine Ljubljana do leta 2025 ni delo priče, temveč jo je 
delala  skupina  strokovnjakov  z  različnih  področij.  Vsa  mesta  v  svetu  imajo 
najprej vizijo in potem iz nje strategijo iz te pa izhajajo dokumenti, ki so bolj  
izvršilne narave. Priča opravlja vlogo mestnega urbanista, pa ne sam, saj gre za 
kolektivni organ. Priča je imenovala SRUM (Svet za razvoj in urejanje mesta), ki  
je  na  prostovoljni  osnovi  pripravil  to  Vizijo.  Vizija  je  nastala  kot  rezultat  
strokovne delavnice, ki jo je vodila Otorepec Wagnerjeva. V tem času je bila 
priča  že  podžupan.  Vizija  ni  uradni  dokument.  Priča  ponudi  seznam 
strokovnjakov, ki so sodelovali  pri tem delu. Priča je nadalje pojasnila odnos 
oziroma povezavo med Vizijo ter Prostorsko zasnovo Ljubljane.

2.4.1.14. Priča Jure Janković
Pred zaslišanjem je pooblaščenec, odvetnik Aleksander Čeferin, v imenu priče 
povedal, da priča na zastavljena vprašanja v skladu z 238. členom Zakona o 
kazenskem postopku, ne bo odgovarjala. Predsednica komisije je pooblaščenca 
ponovno opozorila na 11. člen Zakona o parlamentarni preiskavi. Priča je nato 
povedala,  da  je  njegov  odgovor  enak  odgovoru  pooblaščenca.  Priča  Jure 
Jankovič  je  na  vprašanja  predsednice  in  članov  oziroma  namestnikov 
Preiskovalne komisije, podala odgovor "odgovor je enak prejšnjemu".

Na eno vprašanje člana Preiskovalne komisije priča ni podala odgovora. 
(OPOMBA:  več  o  zastavljenih  vprašanjih  in  odgovorih  -  glej  magnetogram 
drugega nadaljevanja 8. seje Preiskovalne komisije, z dne 25. 11. 2010)

* * *

Zato je Preiskovalna komisija na drugem nadaljevanju 8. seje, dne 25. 11. 2010 
sprejela naslednji Sklep:
Preiskovalna  komisija  na  podlagi  drugega  odstavka  13.  člena  Zakona  o 
parlamentarni preiskavi zahteva, da pristojno sodišče v Grosuplju zasliši pričo 
Jureta  Jankovića,  stanujočega  Brvace  18,  1290  Grosuplje,  ki  ga  zastopa 
odvetniška družba Čeferin  o.p., d.o.o. iz Grosuplja, in sicer naj priča odgovori 
na naslednja vprašanja:
1. Ali  poznate  osebo  Aleša  Seliškarja,  sina  Petra  Seliškarja,  prodajalca 

parcel na Smodinovcu? (kdaj, zakaj, kje)
2. Ali poznate osebo Nevenko Jelovčan? (če da, kdaj, kje, zakaj)
3. Ali  ste  si  kdaj  ogledali  parceli  na Smodinovcu,  ki  so ju  prodajala  Peter 

Seliškar oziroma Aleš Seliškar? (da – kdo je bil še prisoten, kdaj)?
4. Ali ste vedeli, da je Peter Seliškar podpisal notarsko overjeno pooblastilo 

Alešu  Seliškarju  za  pravne  posle  v  primeru  prodaje  parcel  na 
Smodinovcu?
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5. Ali  vam  je  Aleš  Seliškar  kdaj  pokazal  ali  predložil  notarsko  overjeno 
pooblastilo Petra Seliškarja?

6. Aleš Seliškar je za časopis Finance izjavil, citiram: "Taxgroup je kupil, jaz 
sem se  pogovarjal  z  Jankovićem  -  ne  z  županom,  ampak  z  njegovim 
sinom. Sin Jure je rekel, da ne bo kupil in da ima na Rudniku dosti cenejšo 
zemljo. Mi smo imeli 15 kupcev, vendar je vsakega odgnalo to, da zemlja 
ni  bila zazidljiva. Taxgroup pa je rekel, toliko damo - in to je bilo to!"  -  
konec citata. 
Ali je citirana izjava Petra Seliškarja resnična? 
Kakšna je vaša vloga pri prodaji teh parcel?
Katere parcele na Rudniku ste imeli v mislih?
Ali ste lastnik, solastnik (preko podjetij) še katere druge parcele na Barju, 
razen parcel ne posestvu Jesenkovo?

7. Ali  ste  vedeli,  da  je  imelo  podjetje  Slovenija  projekt  (eno  od  podjetij 
Energoplana) sklenjeno predkupno pravico za nakup parcel od prodajalca 
Seliškarja v vrednosti nekaj nad tri milijone evrov?

8. Ali ste vedeli, da je predkupna pogodba med prodajalcem Seliškarjem in 
Slovenija  projektom  vsebovala  klavzulo,  da  se  pogodba  izpolni,  če  se 
parcelama iz statusa kmetijskih zemljišč spremeni v zazidljivi parceli?

9. Ali ste vedeli, da je Slovenija projekt prodajalcu Seliškarju izplačal aro v 
višini 259.000€ 10% vrednosti predpogodbe?

10. Ali vam je poznano, da je katero od podjetij Taxgroup, Simin ali Nemon 
samo vrnilo aro družbi Slovenija projekt v imenu prodajalca Seliškarja?

11. Ali  ste  se z gospodom Šešokom dogovorili,  da zemljišče raje  odkupi  v 
vašem imenu on, ker ste vi sin župana MOL ? 

12. Ali vam je g. Zoran Janković kdaj naročil,  naj posel odkupa zemljišč na 
Smodinovcu namesto vas raje izpelje g. Šešok, oziroma Taxgroup?

13. Ali  ste vedeli,  da prodajalec parcel  ni  sposoben vrniti  are po predkupni 
pogodbi s Slovenija projektom?

14. Ste se z županom Ljubljane, g. Jankovićem kdaj pogovarjali o tem, da bi ti 
parceli  postali  zazidljivi?  (mora  odgovoriti)  Ste  s  tem govorili  z  bratom 
Damjanom? S kom iz MOL?

15. Vam je g. Peter ali Aleš Seliškar kdaj povedal, da je z MOL dobil zavrnjen 
predlog o spremembi teh parcel v zazidljiva?

16. Ali ste bil aprila 2009 (13.4.2009) na sestanku v prostorih Taxgroup in ali je 
bila  poleg  vas  prisotna  še  katera  od  naslednjih  oseb:  Aleš  Seliškar, 
Nevenka Jelovčan,  Klemen Šešok? 

17. Ste bili poleg omenjenega sestanka še kdaj drugič z g. Seliškarjem? Ali z 
ga. Jelovčan glede odkupa teh parcel?

18. Ali vam je g. Aleš Seliškar kdaj povedal, kateri pravne ali fizične osebe so 
izkazale interes za nakup teh parcel?

19. Gospa  Nevenka  Jelovčan  je  za  medij  potrdila  resničnost  napisanega 
besedila  (Finance  -  "Nevenka  Jelovčan  nam  je  potrdila  avtentičnost 
dopisa") . Ali je po vašem v besedilu opisano resnično stanje?

20. Ali ste vi predlagali, da prodajalec in kupec opravita sestanek v podjetju 
Taxgroup, navedenega dne 13.4.2009? 

21. Ali  ste  na  sestanku  o  prodaji  parcel  v  aprilu  2009  izrazili  zahtevo  ali 
pričakovanje, da za vas prodajalec proda parceli podjetju Taxgroup?
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22. Ste  o  tem pravnem prometu  s  tema  dvema  parcelama  kdaj  govorili  z 
direktorjem Slovenija projekta Robertom Rožacom?

23. Ali drži navedba Nevenke Jelovčan „ Na tem sestanku se je dogovorilo, na 
kakšen način bo kupec g.  Jankovič  odkupil  od  prodajalca g.  Seliškarja 
navedene nepremičnine. Ker je kupec sin Župana MO Ljubljana g. Zorana 
Jankoviča, je na tem sestanku kupec  izrazil  zahtevo,  da se navedene 
nepremičnine ne bodo kupile na ime kupca g. Jankoviča, ampak da se 
bodo kupila preko novega podjetja podjetja, oz . preko g Sešoka , kar vse 
bo uredil g. Sešok iz podjetja Taxgroup?

24. Ali ste pred Alešem Seliškarjem kdaj izjavili, da če parcel ne proda vam 
oziroma Taxgroupu, da bosta parceli ostali  kmetijsko zemljišče, oziroma 
nezazidljive?

25. Ali  ste  kdaj  slišali  drugo osebo izjaviti  g.  Seliškarju  če parcel  ne proda 
parcel,  da bosta parceli  ostali  kmetijsko zemljišče, oziroma nezazidljive, 
oziroma, da bo lahko še naprej kosil travo?

26. Ali ste vi  predlagali  sestanek med prodajalcem Seliškarjem in Klemnom 
Šešokom?

27. Ali  ste  izkoristili  nezmožnost  vračila  are  prodajalca  Seliškarja  Slovenija 
projektu in tako dosegli nižjo ceno?

28. Ali  je  med  vami,  prodajalcem  g.  Petrom  Seliškarjem  ali  njegovim 
zastopnikom Alešem Seliškarjem potekalo pogajanje o ceni med ceno, ki 
jo je ponudil Slovenija projekt in to, ki ste jo ponujali vi, oziroma Taxgroup?

29.  Citiram  dokument  okrajnega  sodišča  v  Ljubljani:  „Na  podlagi  sklepa 
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 921/2010 z dne 27.09.2010 se 
zaznamuje prepoved razpolaganja ali  obremenitve poslovnega deleža in 
vpiše  zastavno  pravico  upnika  Marjana  Pišljarja,  Rovtarske  Žibrše  35, 
Rovte.“ Ta zastavna pravica je bila vpisana na vašem 50% deležu Electe 
Holding. 
Sprašujem vas
− ali ste si sposodili denar od g. Marjana Pišljarja za namen transakcije 

odkupa zemljišč od prodajalca Seliškarja? 
− Ali  ste  sposojen  denar  od  Marjana  Pišljarja  porabili  za  nakup 

zemljišč? (če da, katera v MOL?)
− kolikšen je točen izposojen znesek,ki ste si sposodili od g. Pišljarja – 

znesek  želimo  primerjati  z  zneskom  iz  predpogodbe  z  Slovenijo 
projektom in sklenjeno pogodbo s Taxgroupom. 

− Ali  je  zaznamek  okrajnega  sodišča  o  spremembi  vpisa  posledica 
dejstva,  da  zaradi  javne  obravnave  tega  primera  MOL  ni  mogel 
spremeniti namembnosti tem parcelam?

308.  Ste  na  območju  mestne  občine  Ljubljana  v  zadnjih  štirih  letih  odkupili 
kakšno zemljišče, ki se mu je z novim prostorski aktom MOL spremenila 
namembnost? Z namembnostjo je poleg spremembe statusa (zazidljivo - 
nezazidljivo)  mišljena  tudi  sprememba  v  namenu,  višini  gradnje, 
spremembe  faktorja  zazidljivosti.  Z  odkupom  mislim  podjetja  Electe  ali 
preko katerega drugega podjetja,  v  katerem imate kot  fizična oseba ali  
Electa poslovni delež)?

8 Od tu naprej so preštevilčena vprašanja tako, da sledijo vrstnemu redu. V Sklepu so bile številke 
za 29 oštevilčene napačno in sicer s številko 26 do 34. Popravke je narejen izključno zaradi 
lažjega sledenja odgovorom priče v nadaljevanju. 
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31. Ali  imate vi  osebno, vaš brat ali  katero od podjetij  Electe z naslednjimi 
podjetji kakršnokoli obliko pogodbenega razmerja: Ranstad Holding LTD, 
Tomatiz LTD, Finadria Holdings Limited, vse s sedežem na Cipru?

32. Ali vam je znano, da je vaš oče, župan MOL g. Zoran Janković klical na 
sestanek g. Marjana Pišljarja z namenom, da se razreši nastala situacija 
zaradi vpisa na vaš 50% delež Electe Holding?

33. Kronološko se je s parcelami na Smodinovcu dogajalo naslednje. 
− družina Seliškar ni mogla doseči spremembe namembnosti.
− potem je bila s podjetjem Slovenija Projekt podpisana predpogodba, 

ki je predvidevala stanovanjsko gradnjo. Podjetje je zaradi zavrnitve 
spremembe namembnosti odstopilo od projekta.

− v  imenu  Simin  d.o.o.  je  Matija  Šešok  predlagal  spremembo 
namembnosti za logistični center.

− minister  Židan  zavrne  soglasje  k  spremembi  namembnosti,  ker  ni 
izkazan javni interes

− nenadoma  MOL,  vključno  z  županom,   začne  zagovarjati  projekt 
poligona varne vožnje na teh parcelah
Ali se je po vašem vedenju župan MOL začel zavzemati za poligon 
varne vožnje zato, da bi rešil nasedlo investicijo v odkup teh parcel?

Zakaj  bi  po vašem MOL dal  soglasje podjetju Simin d.o.o. za logistični 
center  potem  pa  kar  nenadoma  zagovarjal  poligon  varne  vožnje,  za 
katerega bi moral interes izraziti Ministrstvo za notranje zadeve?

34. Ali  ste  solastnika  Electe  Holdinga,  Damjana  Jankoviča  in  Zorana 
Jankovića predhodno obvestili, da boste pri Marjanu Pišljarju zastavili svoj 
delež Electe Holdinga?

35 Ali  je  bilo  po  vašem  vedenju  kateremu  koli  članu  družine  Seliškar 
izplačana večja kupnina, kot je bilo do sedaj  predstavljeno javnosti? Ni 
namreč logično zadovoljstvo Petra Seliškarja, če pa so za parcele dobili 
bistveno skoraj štirikrat manj, kot je ponujalo podjetje Slovenija Projekt? 

36 Ste  vi,  vaš  brat  ali  oče,  ali  Electa  Holding,  Electa  Naložbe  ali  Electa 
Investicije   ustanovitelj,  pobudnik  ustanovitve,  lastnik,  tihi  družbenik  ali 
fiduciarni lastnik kakšnega podjetja s sedežem na Cipru in je to podjetje 
vpleteno  v  pravne  posle  z  zemljišči,  ki  se  jim  je  z  novim  IPN  MOL 
spremenila namembnost ali tip dovoljene gradnje ? 

37. Na  zaslišanje  za  dne  6.10.2010  ste  se  opravičili  zaradi  poslovnih 
obveznosti.  Javni  mediji  so  ugotovili,  da  dogodka  iz  opravičila  ni  bilo 
oziroma, na mestu, kjer bi  morali  imeti  poslovne obveznosti  o tem niso 
vedeli nič. Gre za domnevne poslovne obveze v Republiki Srbiji.
− Lahko prosim pojasnite, zakaj in kako je odpadla ta vaša poslovna 

obveznost?
− Kdo in kdaj vam je sporočil, da napovedana dejavnost odpade?
− Zakaj niste sporočili, da se zaslišanja lahko udeležite?
− Ali ste vi naročili podjetju iz skupine Lučić Grupa, da pošlje opravičilo 

iz Beograda direktno na telefaks odvetniške družbe Čeferin?
− Ali  vas  je g.  Zoran Janković  napeljeval  k temu, da se za prejšnja 

zaslišanje opravičite?
38. Na zadnje vabilo ste se opravičili dan pred sejo preiskovalne komisije. V 

opravičilu  ni  bilo  karte  za  Zurich.  Domnevno  je  šlo  za  pomoto  vaše 
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odvetniške  pisarne.  V  čim  opravičujete,  da  je  bila  pot  v  Zurich 
pomembnejša od pričanja pred to preiskovalno komisijo? Kakšna osebna 
ali poslovna škoda bi bila izkazana, če te poti ne bi opravili?".

* * *

Sodišče v Ljubljani je 20. 1. 2011 posredovalo zapisnik zaslišanja. Iz zapisnika 
(št. 060-05/10-25/5) izhaja, da je priča:
- na vprašanja pot točko 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24,  

25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 in 35 z odgovorom "Ne", 
- na vprašanje pod točko 5 z odgovorom "Ni, ga ne poznam", 
- na vprašanje pod točko 6 pa z odgovori:  "Nisva o tem govorila,  takšna 

izjava  ni  resnična",  "Moje  vloge  pri  tem  ni  bilo",  "Se  nisva  o  tem 
pogovarjala,s tem nimam nič" in "Ne.",

- na vprašanje pod točko 7 z odgovorom "Ne, nisem videl",
- na vprašanje pod točko  8 z odgovorom "Ne, nisem videl",
- na vprašanje pod točko 14  pa z odgovorom "Ne, z nikomer",
- na vprašanje pod točko 17 pa z odgovorom "Ni opisano resnično stanje",
- na vprašanje pod točko 19 pa z odgovorom "Ni opisano resnično stanje",
- na vprašanje pod točko 21 pa z odgovorom "Nisem bil  na sestanku in 

nisem izrazil nobenih zahtev ali pričakovanj",
- na vprašanje pod točko 23 pa z odgovorom "Ne drži",
- na vprašanje pod točko 29 pa z odgovori: "Ne, nisem si sposodil denarja 

za ta namen", "Ne, sposojen denar nisem porabil za nakup zemljišč", "Na 
to vprašanje ne bom odgovoril, ker nima nobene zveze s parlamentarno 
preiskavo",  "Ne,  nimam  nobene  povezave  s  predpogodbo  s  Slovenija 
projektom in tudi ne s sklenjeno pogodbo s Taxgroupom" in "Ne.",

- na vprašanje pod točko 31 (27) pa z odgovorom "Jaz ne, brat ali oče pa se 
bosta o tem lahko izjasnila sama oziroma sta se že",

- na vprašanje pod točko 33 (29) pa z odgovorom "Ne" in "Ne vem",
- na vprašanje pod točko 36 (32) pa z odgovorom "Jaz ne, oče in brat sta o 

tem že odgovarjala",
- na vprašanje pod točko 37 pa z odgovorom "Nimam kaj pojasnjevati, bil 

sem v Srbiji, kjer sem delal posel in je bila odredba, da me privedejo pred 
preiskovalno komisijo, prišel sem prostovoljno, drugih pojasnil pa v zvezi s 
tem ne bom podajal, oče me ni k temu napeljeval",

- na vprašanje pod točko 38 (34) pa z odgovori Pot je bila pomembna in 
resnična iz poslovnega vidika, karte so bile priložene komisiji;  dejansko 
sem bil na avionu na službeni poti".

2.4.1.15. Priča Klemen Šešok
Priča  Klemen  Šešok  je  na  zastavljena  vprašanja  predsednice  Preiskovalne 
komisije (glej priloženi magnetogram seje) podala odgovore v zvezi z zemljišči 
na Smodinovcu, zlasti o pravnih poslih oz. transakciji v zvezi z nakupom teh 
nepremičnin, o nastanku oz. o postopku in načinu sklepanja pravnih poslov ter v 
zvezi z obveznostmi nastalimi s tem v zvezi.  Priča pove več o postopku nakupa 
zemljišč  na  Smodinovcu,  o  podjetjih,  ki  so  sodelovala,  o  njeni  vlogi  ter  o 
namembnosti ter drugimi dejstvi v zvezi z zemljišči.
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2.4.1.16. Priča dr. Rok Žarnić 9

Priča pove, da je sklep Ministrtva za okolje in prostor, o usklajenosti OPN MOL, 
nastal v petek 2. 7. 2010, podpisan pa je bil naslednji delovni dan, v ponedeljek 
5. 7. 2010. Kot je pričo poučila strokovna služba Ministrstva za okolje in prostor, 
sklep  upošteva  vse  zahtevane  in  potrebne  dokumente  in  tudi  dopolnjene 
dokumente za ta predlog. Priča doda, da ne ve ničesar v zvezi s prošnjo MOL, 
da v upravni  zadevi  o sprejemljivosti  vplivov  plana ne odloči,  saj  prošnja ni  
prišla do nje in zanjo ni  vedela.  Priča ne ve za kakršnokoli  vlogo,  ki  bi  bila 
povezana s prošnjo o neodločanju. 
Priča nadalje  pove,  v  zvezi  z  mnenjem Zavoda za varstvo  narave,  ki  ga je 
razumela  kot  pozitivno  mnenje,  da  je  to  ali  je  umeščanje  nadomestnih 
kmetijskih  zemljišč  ustrezno  ali  ne,  stvar  Ministrstva  za  kmetijstvo.  Priča 
razume, da če poročilo ni negativno, opozori pa na nek problem, da je bil ta 
problem  potem  rešen  oziroma  reševan  v  okviru  drugih  pozitivnih  oziroma 
dopolnjenih dokumentov. 
Dokumenta DARS-a, ki predstavlja negativno mnenje, priča ob izdaji sklepa (o 
usklajenosti OPN MOL) ni imela. Priča smatra, da so od vseh, ki morajo dati 
soglasja, la-ta zahtevali ter jih upoštevali pri odločitvi. Doda še, da so delali na 
osnovi dokumentov, ki so jim bili predloženi in za katere so vedeli, tu ne vidi  
kršitve z njihove strani,  kajti  če ne veš, da nekaj obstaja, tudi upoštevati  ne 
moreš. Nadalje pove, da ne ve ali jih je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo zavajalo s pozitivnim mnenjem, s pripombami se je priča seznanila 
na zaslišanju.
Priča razloži, da je običajen postopek pri vseh OPN-jih, da se, če mnenja niso 
negativna, ampak je opozorjeno na neke pomanjkljivosti, pozove k dopolnitvi. V 
primeru, da mnenje ne bi bilo pozitivno oziroma ne bi bilo ustreženo zahtevam 
po dopolnitvah, bi zadevo posredovali na Vlado. Priča nadalje doda, da je bila 
na  zaslišanju  prvič  seznanjena z  dejstvom,  da s  strani  Ministrstva  za  javno 
upravo obstaja negativno oz. da ne more dati soglasja na OPN ter doda, da to 
verjetno  ni  navedeno,  ker   v  prvem  krogu  Ministrstvo  ni  bilo  nosilec.  Z 
nasprotovanjem  v  Vladi,  z  dopisom  MJU  z  dne  28.  6.  2010,  priča  ni  bila 
seznanjena.
Nadalje pove, da se je Zavod za gozdove, kar je razvidno z dopisa 14. 6. 2010, 
strinjal s spremembami. Kaj se je dogajalo po tem datumu v zvezi s tem, priči ni 
znano. V kolikor je bilo z amandmajem sprejeto veliko krčenje gozdov, meni, da 
bi se Zavod za gozdove moral opredeliti o tem. 
Priča doda, da bo na podlagi vseh teh informacij pozvala, naj skupaj z Zavodom 
za  gozdove  zavzamejo  stališče  in  poskrbijo  za  zadevo  v  bodoče,  da  bo 
monitoring oz. zadeva urejena tako, kot mora biti, v skladu z zakoni.
V nadaljevanju pove, da z županom Jankovićem ni imela nobenih pogovorov o 
OPN ali teh zadevah. 
Na osnovi  vseh teh  informacij  (pridobljenih na zaslišanju)  bo  priča  ustrezne 
službe  na  MOP  poprosila,  naj  ji  pripravijo  ustrezne  dokumente,  povsem 
formalnopravno in da ji potem v skladu z obstoječo zakonodajo svetujejo, kako 
naj ukrepa (v skladu z zakoni). 

9 Preiskovalna  komisija  je  na  podlagi  Zahteve  (opr.  št.  900-05/11-1/1,  z  dne  20.  1.  2011) 
predsednice  Preiskovalne  komisije  in  dveh  članov  (drugi  odstavek  12.  člena  Poslovnika  o 
parlamentarni preiskavi) vložila kazensko ovadbo zoper ministra (št. 900-05/11-1/2, z dne 20. 1. 
2011).
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Doda še, da se bo v zvezi z vsebino zaslišanja (predvsem o dejstvih, ki ji niso 
bila  poznana  pred  zaslišanjem)  odzvala  in  ugotovitve  pisno  posredovala 
Preiskovalni komisiji.

Priča pove, da so jo v kratkem času ministrovanja naučili,  da lahko ima svoje 
mnenje,  vendar  mora  postopati  usklajeno  z  določenim  pravnim  redom, 
določenimi postopki in formalnostmi. Priča je prepričana, glede na ugotovitev, 
da so obstajali neki dokumenti, za katere ni vedela, in verjame, da tudi njeni 
sodelavci ne, da so glede na razpoložljive dokumente pripravili korekten sklep o 
usklajenosti OPN MOL.
Pove tudi, da nanjo ni bil izvajan pritisk v zvezi s sklepom, z županom je imela 
stik le na širših javnih dogodkih. Priča je bila poučena, da je 2. 7. 2010 zadnji  
rok  v  katerem  so  bili  pozvani  oz.  dolžni  izdati  sklep.  Če  bi  bili  dokumenti 
neusklajeni, bi priča zadevo lahko dala na Vlado. V zvezi z veljavnostjo sklepa 
pove, da je to stvar pravnikov.

2.4.1.17. Priča Dejan Židan
Župan Janković priče ni prepričeval v nujnost sprejetja OPN na osnovi termina 
avtocestni obroč ter vizija Ljubljana 2025. Postopek sprejemanja prostorskega 
plana se je začel že leta 2005. Do časa, ko je priča postala minister, je bilo 
izdanih  8  dokumentov,  priča  se  je  s  prostorskim  planom  Mestne  občine 
Ljubljana srečala takoj, ko je postala minister, misli, da že tretji teden.
Za vse, kar je ministrstvo menilo, da ni sprejemljivo, je izdalo negativno mnenje 
in tega tudi potem nikoli ni bilo v prostorskem planu. Bilo je izdanih kar nekaj 
mnenj,  na  strokovni  ravni  so  potekala  usklajevanja  med  MOL  in  službami 
kmetijskega ministrstva. Priča pove, da je trenutna zakonodaja na tem področju 
slaba, saj ne omogoča zadostnega ščitenja kmetijskih zemljišč. Doda, da bi bilo 
potrebno  zakonodajo  urediti  tako,  da  bi  bili  kmetijska  in  gozdarska  stroka 
prisotni že v prvem koraku priprave prostorskega plana. Kasnejša usklajevanja 
obremenjujejo tako ministrstva kot občine.

Svojim strokovnim službam je priča naročila, da delajo tako, da ščitijo kmetijska 
zemljišča. Kot je bila seznanjena priča, je šlo za večji poseg v "odprt prostor" v 
Pod- ali Nadgorici, neka nova cona, to pomeni novo poseganje na kmetijska 
zemljišča. Ker niso razumeli argumentov, zakaj tam, so dali negativno mnenje. 
Tudi za Smodinovec niso razumeli,  zakaj bi  bila tam neka industrijska cona. 
Strokovnih usklajevanj med MOL in ministrstvom je bilo verjetno od leta 2006 
naprej nešteto, te dokumentacije priča ni zahtevala. 

Priča pove, da ko se prostorski akti sprejemajo, gre v bistvu za  usklajevanja. V 
primeru Smodinovec je šlo ves čas za dogovarjanja in usklajevanja. Ministrstvo, 
ki  je  odgovorno  za  kmetijski  prostor  ni  pristalo,  da  bi  v  Smodinovcu  bila 
kakršnakoli industrijska cona. Kmetijsko ministrstvo je dobilo dokument, da tu 
ne  gre  za  industrijsko  cono,  ampak  za  izključno  javni  interes  dveh  javnih 
institucij; širjenje DARS-ove baze in policije - poligon varne vožnje. Kmetijsko 
ministrstvo  je  povedalo,  da  je  dovoljena  širitev  samo in  izključno  za  znana 
državna investitorja,  Dars in  policijo.  Občina kasneje niti  v  enem nadaljnjem 
dokumentu, tega prostora ni tako definirala. Mi smo ta dva investitorja vprašali:  
"Ali  nameravate  na  tej  lokaciji  dejansko  graditi?"  Odgovora  enega  od 
investitorjev nismo dobili.
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Priča pove,  da so 1. 7. 2010 izdali  zadnji  dokument,  ki  se imenuje "Mnenje 
glede  usklajenosti  predloga  občinskega  prostorskega  načrta  Mestne  občine 
Ljubljana - strateški in izvedbeni del". (priča prebere navedeni dokument,  ga 
izroči v spis Preiskovalne komisije - glej magnetogram 9. seje) Dokument je bil 
poslan na Ministrstvo za okolje in prostor in  Mestno občino Ljubljano.

Priča pove da se je pri eni od slovenskih občin ugotovilo, da je občina sprejela 
drugačen prostorski plan, kot so bila dana soglasja. Priča ter dr. Roko Žarnić, 
minister  za  okolje  in  prostor,  sta  se  ob  usklajevanjih  strinjala,  da  v  takem 
primeru sprožita postopek pred Ustavnim sodiščem. Ministrstvo s svojimi mnenji 
ščiti javni interes. 
Priča ob koncu obljubi, da imajo v vsakem primeru v slovenskih občinah, kjer se 
bo ugotovilo, da je OPN sprejet v drugačni vsebini, kakor so bila izdana končna 
soglasja, zelo resen namen, da sprožijo ustavne spore. V zvezi s tem priča še 
pove, da če dobijo informacijo, jo je potrebno preveriti. 

2.4.1.18. Priča Peter Seliška
Zaslišanje je bilo opravljeno na podlagi drugega odstavka 16. člena Poslovnika o 
parlamentarni  preiskav  brez  navzočnosti  javnosti  -  zapis  pričanja  je  najti  v 
Dodatnem zapisniku  13.  seje  Preiskovalne  komisije,  ki  je  zaradi  omenjenega 
člena označen na podlagi zakona o tajnih podatkih z oznako INTERNO.

2.4.1.19. Priča Aleš Seliškar 
Priča  Aleš  Seliškar  je  na  zastavljena  vprašanja  predsednice  Preiskovalne 
komisije (glej priloženi magnetogram seje) podala odgovore, zlasti na vprašanja 
vezana na prodajo zemljišč na Smodinovcu.  Priča opiše postopek sklepanja 
pravnega  posla  in  transakcije   -  prodaja  predmetnih  zemljišč  ter  ostala 
pomembna dejstva vezana na zemljišča.

Priča  je  med  zaslišanjem  pred  Preiskovalno  komisijo  podala  izjavo,  da  na 
vprašanja, vezana na objavo v medijih ne more podati odgovora, saj ni imela 
zadosti  časa,  da  bi  se  do  navedb  opredelila.  Priči  so  bile  izročene  kopije 
člankov, ta pa je obljubila, da bo na nadaljevanju zaslišanja pred Preiskovalno 
komisijo podala svoj odgovor.

Priča je ob zaslišanju podala zavezo, da bo Preiskovalni komisiji posredovala 
dokumente,  in  sicer  kopijo  notarskega  pooblastila  njej,  da  zastopa  svojega 
očeta - Petra Seliškarja, v zvezi s prodajo zemljišč parc. št. 869/1 in 869/2, k.o. 
Glince  ter kopijo  predkupne  pogodbe,  sklenjeno  s  kupcem  predmetnega 
zemljišča, Slovenija projekt.

Na nadaljevanju zaslišanja, dne 27. 1. 2011 je priča  na zastavljena vprašanja 
predsednice,  članov  ter  namestnikov  članov  Preiskovalne  komisije  podala 
odgovore na vprašanja, vezana predvsem na izjave priče, ki so bile objavljene v 
časopisu Finance. Priča je nadalje pojasnila ali in s kom se je pred pričanjem 
posvetovala  ter  da  ni  bila  deležna  nobenih  pritiskov,  da  pred  Preiskovalno 
komisijo ne pove resnice. Priča je povedala, da ne pozna Jureta Jankovića ter 
kdo jo je seznanil s Klemnom Šešokom ter kako so potekala dogajanja v zvezi z 
zemljišči  parcele  št.  869/1  in  869/2,  k.o.  Glince.  Ob vpogledu v  predložene 
dokumente s strani predsednice Preiskovalne komisije priča ponovno pove, da 
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njena družina ni podajala predlogov za spremembo namembnosti za parcele na 
Smodinovcu ter se izjavi o podpisih na predloženih listinah. 

2.4.1.20. Priča Nevenka Jelovčan
Zaslišanje je bilo opravljeno na podlagi drugega odstavka 16. člena Poslovnika o 
parlamentarni  preiskav  brez  navzočnosti  javnosti  -  zapis  pričanja  je  najti  v 
Dodatnem zapisniku  13.  seje  Preiskovalne  komisije,  ki  je  zaradi  omenjenega 
člena označen na podlagi zakona o tajnih podatkih z oznako INTERNO.

2.4.1.21. Priča Miha Jazbinšek
Priča Miha Jazbinšek je podala odgovore na zastavljena vprašanja predsednice 
in članov oziroma namestnikov članov Preiskovalne komisije, in sicer v zvezi s 
formalnim statusom in vlogo Vizije 2025 ter vplivom Vizije 2025 na sprejem IPN-
ja,  še  posebej  v  smislu  trga  nepremičnin,  kmetijskih  zemljišč,  zemljišč  za 
poslovno dejavnost in vplivom na gozdne površine. 

Priča nadalje opiše kako je bilo s sprejemanjem prostorskega načrta Ljubljane ter 
kdaj so mestni svetniki pridobili določena gradiva, kaj so gradiva vsebovala ter 
kako je  bilo  z  dostopnostjo  do  gradiv  in  vpogledi  vanje.  Priča  v  nadaljevanju 
pojasni vlogo Vizije Ljubljana 2025 na območju predela Barje, o zazidljivosti ter 
poplavni varnosti na Barju ter izdanim soglasjem v zvezi s tem.

Priča opiše postopek sprejemanja IPN MOL, o pridobivanju soglasij ter o odločbi 
izdani  s  strani  Ministrstva  za  okolje.  Nadalje  priča  pove  več  v  zvezi  s 
spreminjanjem statusa zemljišč, predvsem kmetijskih. Priča na vprašanje člana 
Preiskovalne komisije pove več o postopkih presoje akta sprejetega v Mestnem 
svetu Mestne občine Ljubljana, predvsem o kazenskem pregonu ter o ustavni 
pritožbi ter o njenem predlogu za referendum.

2.4.1.22. Priča Matija Šešok
Priča  Matija  Šešok  je  na  zastavljena  vprašanja  predsednice  Preiskovalne 
komisije  podala  odgovore  na  vprašanja,  vezana  na  ustanavljanje  podjetij  za 
Jureta, Damijana ali Zorana Jankovića, urejanje pravnih poslov za več naštetih 
podjetij,  na  vprašanja v  povezavi  z  lastništvom v teh  podjetjih,  o  morebitnem 
sodelovanju ter v zvezi s transakcijami. Priča pove več o nakupu zemljišča ter o 
investicijah  v  zvezi  s  tem  ter  v  zvezi  s  posojilom  Marjana  Pišljarja  Juretu 
Jankoviću.

Nadalje  priča poda odgovore  na vprašanje ali  je  z  osebami  (te  navedene po 
imenu  in  priimku)  kdaj  usklajevala  posle  oziroma ali  so  osebe (navedene po 
imenu in priimku) bile kdaj zaposlene pri Taxgroup-u.

2.4.1.23. Priča Robert Rožac
Priča  Robert  Rožac  je  na  zastavljena  vprašanja  predsednice  Preiskovalne 
komisije podala odgovore na vprašanja vezana predvsem na sklenitev pogodbe z 
gospodom Petrom Seliškarjem, in sicer za nakup zemljišč na Smodinovcu ter v 
zvezi s predlogi za spremembo namembnosti teh zemljišč.

2.4.1.24. Priča Bruno Filipič
Informacijo, da Electa Naložbe prodaja parcele ob obvoznici na Barju, je priča 
dobila pri nekem gospodu v podjetju, kjer je bila priča klient. Omenjena oseba jo 
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je napotila, da je prišla v stik z Damijanom Jankovićem. Predpogodbo je sestavila 
hiša Čeferin,  nato pa jo je obdeloval  pričin pooblaščenec. Priča je pri  pripravi  
predpogodbe sodelovala s Hypo Banko (pravnik Skubic) in Electo, nikoli pa ne s 
podjetjem Taxgroup oziroma Klemnom in Matijo Šešok. Tedaj so bili v obdelavi  
prostorski  plani  občine,  ki  so  posegali  tudi  na  predmetno  zemljišče.  Damijan 
Janković  priči  ni  zagotavljal,  da  bo  novi  OPN  MOL  sprejet  na  način,  kot  je 
določala  predpogodba.  Zaradi  nepredvidljivosti  so  za  veljavnost  predpogodbe 
določili  enoletni  rok,  v  katerem  naj  bi  prišlo  do  realizacije  spremembe 
namembnosti predmetnega zemljišča. Ker do tega ni prišlo, je pač predpogodba 
potem tudi propadla. Pred podpisom je priča prejela le predlog prodajne cene po 
kvadratnem metru in sicer 620 evrov. Glede ocenjene vrednosti zemljišča (18,3 
milijonov evrov), ki jo je pri sodnem cenilcu naročila Preiskovalna komisija v letu 
2010, je priča pojasnila, da je bila v lanskem letu situacija popolnoma drugačna 
kot pred tremi leti.  Ob podpisu predpogodbe priča ni  poznala nobene cenitve, 
predlagana ji  je bila le cena nakupa. Priča ni naročila cenitve, saj je šlo le za 
predpogodbo, zato ni  potreboval nobene varovalke. V pogajanjih med pričo in 
Damijanom Jankovićem je bila cena spremenjena na 590 evrov, z obrazložitvijo, 
da je to optimalna cena. Znesek kupnine iz predpogodbe v višini 32 milijonov je 
Damijan  Janković  priči  predstavil  kot  zmnožek  površine  in  cene  za  kvadratni 
meter  zemljišča.  Priča  se  je  zanimala  za  zemljišče  in  s  tem povezano  ceno 
njenega  nakupa  zaradi  stanovanjske  gradnje.  Glede  stanovanjske  gradnje  je 
Damijan  Janković  priči  rekel,  da  se  dela  na  prostorskih  planih  in  da  je  to 
eventualno možno. O dovoljeni višini gradnje po tedanjem prostorskem aktu za 
predmetno zemljišče in v predpogodbi zapisano dodatno nadstropje (to je P+3), 
priča pravzaprav o tem ni razmišljala oziroma temu niti ni posvečala pozornosti 
(ali P+2 ali P+3, ni neke diference). To je bila stvar prostorskih planov in kar bo 
glede tega sprejeto in  sklenjeno,  tako bo,  ker  na to  ne moreš vplivati.  Glede 
vložitve  predloga za spremembo dovoljene višine je  bilo le  govora,  da je vse 
skupaj v teku, priča pa ne ve, zakaj je Damijan Janković predlagal spremembo.
Glede izjave priče v časopisu Finance, da "Posel z Electo je padel v vodo, ker so 
me aretirali. Pravzaprav sem imel srečo v nesreči, da so me zaprli, ker bi sicer 
izgubil  vsaj  1,6 milijona evrov varščine, pa še kriza je prišla" in postavljenega 
vprašanja  "Nam lahko  poveste,  zakaj  bi  izgubili  1,6  milijona  evrov?"  je  priča 
pojasnila "Ja, pač predpostavljaš". 

Kateri je bil tuji, italijanski partner, s katerim sta s pričo računala na posel glede 
nakupa predmetnega zemljišča, priča, zaradi zaveze, ne more povedati. Zanj ni 
vedel  Damijan  Janković.  Italijanski  partner  ni  bil  v  zvezi  s  poslom z  anhidrid 
ocetno kislino v količini 200 ton, zaradi katere je bila priča zaprta.

Glede izjave priče, zapisane v časopisu Finance "Tako Electa kot financer Hypo, 
največ pa je zagotovo izgubil  sam Filipič,  ker je  skupaj  s partnerjem iz Italije 
računal na 10 milijonov evrov dobička" in vprašanja "Kako ste lahko računali na 
10 milijonov evrov dobička, če pa ste imeli v predpogodbi tako visoko ceno?...  
Zdaj, tega niste demantirali?" je odvetnik priče ugovarjal citiranju iz neuradnega 
dokumenta in glede vprašanja v zvezi z razlogi, da priča ni demantirala navedb, 
povedal "...Na to pa res ni treba odgovarjati". 
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2.4.2. Izvedenstvo

2.4.2.1. Mnenje z dne 9. 7. 2010
Dne 9. 7. 2010 je izvedenec  Anton Bradač, inž. gr., stalni sodni izvedenec pri 
Ministrstvu za pravosodje, ki ga je predsednica Preiskovalne komisije določila na 
podlagi spremembe Dokaznega sklepa z dne 18. 5. 2010 in pooblastila iz 249. 
člena Zakona o kazenskem postopku, ki se smiselno uporablja v parlamentarni 
preiskavi  na  podlagi  19.  člena  Zakona  o  parlamentarni  preiskavi,  posredoval 
Poročilo o ocenitvi vrednosti nepremičnin ob obvoznici pri počivališču Barje (št. 
900-05/10-16/2).  Poročilo  so  člani  prejeli  4.  8.  2010.  V  zaključku na  strani  7 
ugotavlja: "Izračunana tržna vrednost ocenjevalnega kompleksa nepremičnin iz 
tega poročila, ki so vpisane pri z.k. vl. štev. 4793 v k. o. Trnovsko predmestje je  
bila  na  dan  14.  6.  2010  po  primerjalni  metodi  za  stavbna  zemljišča  in  z 
upoštevanjem pogojev iz Lokacijske informacije MOL z dne 22. 6. 2010 skupaj 
11,843.060,00  EUR.  Poštena  tržna  vrednost  ocenjevanih  nepremičnin 
zemljiškega kompleksa ob avtocestni obvoznici pri počivališču Barje v Ljubljani, ki  
so vpisane pri z. k. štev. 4793 v k. o. Trnovsko predmestje je bila na dan 14. 6. 
2010 z upoštevanjem znanih omejitvenih pogojev iz Lokacijske informacije MOL z 
dne  22.  6.  2010  skupaj  11,840.000,00  EUR 
(ENAJSTMILIJONOVSEMSTOŠTIRIDESETTISOČ)".

2.4.2.3. Mnenje z dne 9. 9. 2010
Dne 9. 9. 2010 je izvedenec predložil še dodatno Poročilo, v katerem v zaključku 
na  strani  7  ugotavlja:  "Izračunana  tržna  vrednost  ocenjevalnega  kompleksa 
nepremičnin stavbnih zemljišč iz tega poročila, ki so vpisane pri z.k. vl. štev. 4793 
v k. o. Trnovsko predmestje je bila na dan 6. 9. 2010 po primerjalni metodi za 
stavbna  zemljišča  in  z  upoštevanjem  prostorskih  izvedbenih  pogojev  za 
funkcionalno enoto Trnovo, Karta 3.1. skupaj 18,299.774,00 EUR. Poštena tržna 
vrednost  ocenjevanih  nepremičnin  zemljiškega  kompleksa  ob  avtocestni 
obvoznici pri počivališču Barje v Ljubljani, ki so vpisane pri z. k. štev. 4793 v k. o.  
Trnovsko  predmestje  je  bila  na  dan  6.  9.  2010  z  upoštevanjem  prostorskih 
izvedbenih pogojev za funkcionalno enoto Trnovo, Karta 3.1 skupaj 18,300.00,00 
EUR  (OSEMNAJSTMILIJONOVTRISTOTISOČ).

2.4.3. Vpogled v gradivo in dokumentacijo povezano s preiskavo
Na podlagi dokaznega sklepa je bil opravljen vpogled v gradivo in dokumentacijo.

3.      STROŠKI PREISKOVALNE KOMISIJE

Preiskovalna komisija je na 11. seji ob obravnavi stroškovnika izvedenca z dne 
18. 10. 2010 sklenila, da se mu povrnejo stroški in nagrada v višini 1.465,10 eur 
bruto. 
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4. UGOTOVITVE  PREISKOVALNE  KOMISIJE  DO  VMESNEGA 
POROČILA

4.1 Povzetek ugotovitev 

4.1.1. Ugotovitve

1. Župan mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković je z zahtevami po donacijah in 
višini  donacij  od  gospodarskih  družb,  ki  so  odvisna  od  postopkov  župana  in 
mestne uprave MOL za projekte iz svoje lastne predvolilne kampanje ustvarjal 
nevarno  prakso  koruptivnih  dejanj.  Takšna  praksa  je  za  pravno  državo 
nedopustna.

2. Mestna občina Ljubljana je izkoristila pomanjkljivo kontrolo Ministrstva za okolje 
in  prostor  pri  izdaji  odločb in  sklepov o  usklajenosti  občinskega prostorskega 
načrta  Mestne  občine  Ljubljana.  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor  je  ravnalo 
malomarno in ni ukrepalo v skladu z zakonodajo po obvestilu o kršitvah postopka. 

3. Ožji  družinski  člani  župana  mestne  občine  Ljubljana  so  bili  vpleteni  v 
prekupčevanje z zemljišči, katerim se je status in vrednost poskušala spremeniti z 
novim občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ljubljana, vendar se zaradi 
vpliva javnosti in dela preiskovalne komisije to ni zgodilo.

4. Gospodarske  družbe  v  lasti  ožjih  družinskih  članov  župana  Mestne  občine 
Ljubljana so pridobile premoženjsko korist v višini 6,46 milijona evrov na račun 
občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana s pomočjo postopkov, 
ki sta jih župan in mestna uprava vodila do sprejema občinskega prostorskega 
načrta  Mestne  občine  Ljubljana  v  mestnem  svetu  Mestne  občine  Ljubljana. 
Poskus pridobitve premoženjske koristi v višini 20,2 milijona evrov ni bil realiziran.

5. Podlaga za postopke sprejema občinskega prostorskega načrta Mestne občine 
Ljubljana  je  bila  nezakonita  uporaba  Vizije  razvoja  Ljubljane  do  leta  2025  v 
postopkih do sprejema občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana 
v mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. 

6. Obstajajo  utemeljeni  sumi,  da  so  ožji  družinski  člani  župana  Mestne  občine 
Ljubljana vpleteni v transakcije z zemljišči na območju Mestne občine Ljubljana z 
uporabo gospodarskih družb s sedežem v Republiki Ciper z namenom prikrivanja 
dejanskega lastništva. 
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4.2 Donacije Mestni občini Ljubljana

Preiskovalna  komisija  je  po  uvodnih  preiskovalnih  dejanjih,  predvsem  zbiranju 
dokaznega gradiva in nameri, da pregleda projekte stanovanjske gradnje v Mestni občini 
Ljubljana (nadalje MOL) prišla do podatka, da je MOL v letih 2007 do 2009 pridobila 
donacije  v višjih zneskih ali  vrednostih od podjetij,  ki  imajo v MOL odprte gradbene 
projekte in da je med temi podjetji tudi Vegrad d.d., ki je v MOL gradil projekt Celovški  
dvori. Nekatera nakazila je MOL Ljubljana vodila pod nazivom "županovi projekti". Poleg 
donacije Vegrada d.d. je preiskovalna komisija preverjala prostovoljnost danih donacij, 
namen in dejansko porabo. Vegrad d.d. je gradilo tudi nizko energetske hiše na Vrhniki 
družbi Electa, ki je v lasti povezanih oseb z županom MOL, to je z njegovima sinovoma. 

Podatki MOL, dostavljeni preiskovalni komisiji:
leto družba Znesek v € namen

2007 Avtotehna 200.000 županovi projekti
Ganamm 50.000 županovi  projekti
Rudnidis 50.000 županovi projekti
OMV Istrabenz 200.000 Bratislavska cesta
A1 200.000 obnova Lj. grad
SGP Kraški Zidar 200.000 obnova Lj. grad
Gratel 250.000 obnova Lj. grad
Les Rovte 100.000 obnova Lj. grad

2008 Vegrad 550.000 € Poljanski nasip 
Gannam 100.000 županovi projekti
Kranj. inv. družba 58.610,75 Obnova  Smoletova 

18

2009 MONS d.d. 156.000 brv Poljanski nasip

Preiskovalna  komisija  je  ugotavljala  stopnjo  vpletenosti  posameznih  nosilcev  javnih 
funkcij in njihovo posredno ali neposredno povezavo ter morebitno zlorabo položaja pri 
izboru, pogajanjih in podpisanih donatorskih pogodb.

Priče so pred preiskovalno komisijo izpovedale elemente, ki  dokazujejo, da nekatere 
donacije niso izpolnjevale pogoja prostovoljnosti, da je donacije predlagal župan MOL g. 
Zoran Janković ter da je višino donacije predlagal župan in ne donatorji. 

Priča Marjan Pišljar je pred preiskovalno komisijo izpričal: "Jaz sem bil enkrat povabljen 
na  Mestno  občino  Ljubljana.  Tam  so  izrazili  željo,  ker  pač  delam  v  Mestni  občini  
Ljubljana, če bi mogoče lahko kaj doniral za obnovo gradu v Ljubljani. No, in tako je 
začel potekati razgovor in smo se načeloma dogovorili, da bi podjetje Les doniralo takrat  
100 tisoč evrov za obnovo gradu v Ljubljani.", nadalje "  Predlog je dal župan mestne 
občine.",  " V  glavnem,  pobuda  je  bila  resnično  z  njegove  strani.  Pač,  rekel  je,  da 
moramo, ko delamo v Ljubljani in tisti, ki delamo v Ljubljani, za Ljubljano tudi kaj narediti.  
To je bilo vse, kar je bilo v tem razgovoru, in je bilo konec.". Priča je potrdila, da je 
predlagana  donacija  znašala  90% dobička  družbe  Les  iz  zadnjega  letnega  poročila 
družbe.  Podjetje  Les  oziroma  lastniki  podjetja  so  imeli  v  MOL  v  preteklosti  več 
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nepremičninskih projektov, po izjavi priče je imela odprt postopek izvedbe zazidalnega 
načrta na lokaciji Ljubljanskih brigadah 5. Po javno dostopnih podatkih namerava priča 
na prostoru Alpmetala graditi  tri  stavbe z več kot  200 stanovanji  ter  da so območju 
spreminjani  pogoji  gradnje  z  novih  občinskim prostorskim načrtom,  ki  je  odvisen od 
upravnih  postopkov  župana  in  mestne  uprave.  Priča  Marjan  Pišljar  je  bil  kasneje 
ponovno zaslišan zaradi posojila 3.000.000 € sinu župana MOL in dejstva, da je zaradi 
nevračila  finančnih  sredstev  dosegel  prepoved  razpolaganja  s  polovičnim  deležem 
Electe Holdinga. Priča je na vprašanje, ali  je tovrstna donacija zanj prefinjena oblika 
korupcije  odgovoril,  da  je  to  taka politika  župana.  Župan MOL je  pred preiskovalno 
komisijo  potrdil  dejstvo,  da  je  on  predlagal  tako  sestanek  o  donaciji  kot  tudi  višino 
donacije.  Ob tem je župan MOL izjavil:  "Praksa, ki  sem jo izpeljeval v osmih letih v  
Mercatorju  kot  največji  donator,  kot  družba tej  državi,  in sedaj  mislim,  da lahko tudi 
ljudem  predlagam  podobno  zadevo."  S  to  izjavo  je  župan  potrdil  javno  izražene 
domneve, da na funkciji nosilca javnih pooblastil deluje enako kot na mestu direktorja 
uprave družbe Mercator  d.d.  Skupna značilnost   je,  da  je  na  obeh mestih  donacije 
predlagal s pozicije moči, torej z mesta, od koder so bili donatorji v podrejenem položaju 
pri  gradbenih  poslih  v  MOL  ali  kot  dobavitelji  in  izvajalci  gradbenih  del  za  družbo 
Mercator. Njegov kriterij: "zelo preprosto je, da poskušaš, da tisti, ki v Ljubljani nekaj  
ustvarja, pa naj od tega ustvarja svoj dobiček, svoj prihodek, tudi družbenemu okolju 
nekaj da."  S tem načelom načeloma ni nič narobe, če so donacije prostovoljne, če pa 
so izsiljene pa predstavljajo nedopustno zlorabo moči. 

Iz  donatorske  pogodbe  med  podpisnikoma  donatorske  pogodbe  z  dne  27.6.2007 
Marjanom Pišljarjem in  Zoranom Jankovićem je  razviden namen donacije  za projekt  
Grajskega dvorišča. V aneksu z dne 5.8.2009 pa stranki ugotavljata, da je bila prenova 
izvedena že pred podpisom prve pogodbe ter da se donacija nameni za drug namen. 

Priča Radoš Lipanje,  ki  je pričal  v imenu donatorja Kraški  zidar d.d.,  je preiskovalni 
komisiji pojasnil, da v MOL nima projektov. Donacijo je opredelil kot skupni dogovor z 
županom MOL.  Višino  donacije  je  Kraški  zidar  d.d.  vkalkuliral  v  gradbene  projekte. 
Zaradi tržnih razmer po izjavi priče Kraški zidar d.d. ni povišal cen stanovanj. Donacija je  
vkalkurirana v ceno funkcioniranja podjetja. Na ponovno vprašanje je priča odgovorila, 
da je za donacijo dal pobudo župan. Družba Kraški zidar je v MOL leta 2009 dokončala 
projekt  Viška  sončava,  ki  je  bil  zaradi  poplav  Gradaščice  in  podkletenih  garaž  na 
poplavnem  območju  eden  najbolj  prizadetih  projektov.  Župan  MOL  je  za  ta  primer 
donacije izjavil, da je bil on pobudnik sestanka, višine donacije ter da je predlagal višjo 
donacijo, vendar ni bila sprejeta. Sredstva donacije so bila namenjena za dokončanje 
projekta  Stanovska  dvorana  na  Ljubljanskem gradu.  Zatem so  v  aneksu  leta  2009 
ugotovili,  da  je  bila  ta  dvorana  dokončana  že  leta  2000  in  sredstva  preusmerili  v  
pridobitev  projektne dokumentacije  za  obnovo  gradu.  Župan MOL je  o namenskosti 
donacije pred komisijo odgovoril: "Je šlo pač za kaj drugega na gradu."

Za donatorja Iprojekt d.o.o. je pričal Bogdan Korošec. Družba Iprojekt je v 100% lasti  
družbe A1 d.d.. Priča je izpovedala, da je bila donacija dana za Ljubljanski grad in da je 
pobudo za donacijo dal župan. Pred preiskovalno komisijo je zanikal, da bi se donacija 
nanašala  na  projekte  družb  Iprojekt  ali  A1  na  območju  MOL.  Glede  pobude  za 
spremembo  prostorskih  aktov  je  priča  odgovorila  "To  je  bila  naša  iniciativa,  da  se 
prostorski  akti  spremenijo,  ker  je  bila  projektna  rešitev,  urbanistična,  neracionalna, 
nesmiselna. Šlo je za kompleks 300 stanovanj, z dvema garažama v dveh kleteh, kleteh 
dveh etaž, in smo to spremenili. Naredili smo naselje okolju bolj prijazno in ljudem bolj  
prijazno, predvsem je bila to zdaj ena klet. Skratka, šlo je za ekonomijo in to je bil naš 
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motiv,  zakaj  sprememba.",  nadalje  "Potem  je  v  teku  leta  in  pol,  se  mi  zdi,  tekla 
procedura, da je bila sprememba izvedena." Priči je bil predočen citat iz Financ z dne 
9.8.2007:  "V  podjetju  Iprojekt,  ki  skrbi  za  gradnjo  stanovanj  v  Zeleni  jami,  so  nam 
potrdili, da je A1 moral donirati, da bi bile spremembe prostorskega akta za lokacijo v 
Zeleni jami izvedene v primernih rokih." Priča je odgovorila: "Neposredno ni bila pogoj  
za to spremembo, ker če bi bilo tako, bi bila ta sprememba narejena precej hitreje, kot je 
bila sicer, ker je šlo vse po redni proceduri. Seveda pa te donacije, kar je javno znano, 
niso bile nikoli dane iz entuziazma.", ter na vprašanje namena donacije odgovoril: "Dojeli  
smo kot komunalni prispevek, povečan." Izjava o dojemanju donacije kot o povečanem 
prispevku  in  ne  kot  sredstvu  humanitarnosti,  dobrote  ali  ustvarjanja  dobrega  imena 
družbe  dokazuje,  da  donacija  ni  bila  dana  prostovoljno.  Priča  Bogdan  Korošec  je 
dojemanje donacije kot komunalnega prispevka potrdil z odgovorom na vprašanje, ali so 
višino donacije vkalkulirali v ceno stanovanj. Njegov odgovor je bil, da: "Tudi če bi jo, 
normalno je, vsak tako dela. Vsi komunalni prispevki so v kalkulaciji cene." Za podjetje 
Iprojekt  je  bila  to  edina  donacija  podjetja,  dana  je  bila  med pobudo  in  spremembo 
prostorskega  plana  (občinskega  lokacijskega  načrta).  Konkreten  znesek  200.000  € 
donacije je predlagal župan MOL, na vprašanje, ali je  Iprojekt skušal znižati donacijo 
odgovoril "Ja, najbrž smo jamrali. To je zdaj koliko let vmes od razgovora in se jaz tega 
razgovora.. Nekaj časa je že minilo in se podrobnosti ne spomnim. Ampak pri 200 tisoč, 
kar je župan predlagal, je ostalo, kakorkoli smo se že pogovarjali." Na seji mestnega 
sveta MOL, dne 24.9.2007 je bila sprejeta tretja točka po predlogu mestnega svetnika 
MOL Mihe Jazbinška, v katerem je v obrazložitvi navedeno: "Kot mi je na svojo iniciativo 
sporočil g. Bogdan Korošec,direktor IPROJEKTA, je šlo precizno za donacijo za javno 
razgrnitev osnutka OLN, kar  je  bilo  mesec in pol  kasneje,  kot  je šlo prvo gradivo v 
mestni svet. Kot akterja oziroma stalno pričo zadevnih dogovorov z županom je direktor  
navajal podžupana Janija Möderndorferja. Ta preciznost navedbe direktorja da misliti, 
da se je župan tekom procedure zavedel nekvalitete in protipravnosti svojega osnutka."  
Navedba iz Financ z dne 9.8.2007 in zapis, potrjen na seji mestnega sveta 24.9.2007 
napotuje na zaključek, da priča Bogdan Korošec pred preiskovalno komisijo ni govoril 
resnice,  ki  jo  je  posredoval  tiskanemu mediju  in  mestnemu  svetniku  MOL o  pravih 
vzrokih donatorske pogodbe o tem, da jo je bil prisiljen podpisati, če je od župana MOL 
želel pridobiti ustrezne akte in ustrezno komunalno opremljenost zemljišč, potrebnih za 
začetek gradnje v  Zeleni  jami.  Tako v primeru Kraškega zidarja  in  Iprojekta obstaja 
trditev mestnega svetnika MOL Mihe Jazbinška, da višina komunalnega prispevka za 
obe podjetji ni bila izračunana na zakoniti osnovi ter da je župan MOL z zahtevami za  
donacije v okviru zakonitega upravnega ali  preko sodnega varstva na neprimeren in 
arbitrarni  način  od  investitorjev  zahteval  dodatna  finančna sredstva,  katera  je  mimo 
proračuna in  odločanja mestnega sveta  o izvrševanju proračunu MOL sam usmerjal  
preko donatorskih pogodb. Tudi pri podjetju Iprojekt, oziroma družbi ki jo ima v lasti A1 
d.d. sta bili podpisani dve donatorski pogodbi. Osnovna, z dne 26.4.2007 in aneks dne 
17.6.2009  s  katerim  je  bil  deloma spremenjen  namen  donacije,  ker  so  bila  dela  iz 
osnovne donatorske pogodbe že izvedena. Župan MOL je za ta primer izjavil, da je bil  
on pobudnik donacije ter da je predlagal višjo donacijo od prejete. Župan MOL je za ta 
primer pred preiskovalno komisijo tudi izjavil, da donacijo ni vezal na postopke MOL za 
projekte družbe Iprojekt, ob tem pa nadaljeval: "Še enkrat, za vse tiste, ki so izbrani, je 
zelo preprosto, da vsak tisti,  ki se prijavi  in želi  delati neko večjo zadevo v Ljubljani, 
večjo  investicijo,  pričakujem,  da  da  kaj  Ljubljani."  ter  "Kaj  menijo  priče,  ki  zastopa 
zasebni kapital, je njihov problem, morajo sami razložiti, ali so dali iz večje ali manjše 
ljubezni. Kaj so oni rekli, ne vem in me tudi me zanima. Donacija je dana prostovoljno, 
drugače je ni možno dati, in je ne bomo vračali." Izjava, da je vsaka donacija lahko dana 
samo prostovoljno, ne drži, kar potrjujejo tudi izjave prič. 
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Podjetje Gannam d.o.o. se je z osnovno pogodbo o donaciji z dne 12.7.2007 obvezalo 
donirati 150.000 € v treh enakih zneskih v letu 2007, pri čemer namen donacije ni bil 
opredeljen.  Donacija  je  po pogodbi  lahko porabljena za  izvedbo 93 projektov  druge 
pogodbene stranke. Z aneksom z dne 11.11.2008 se je namen donacije iz 93 spremenil 
na 22 projektov ter  črtala  obveza prejemnika donacije,  da bo donator  na dovoljenih 
mestih dobil logotip donatorja. Število projektov iz aneksa je enako številu projektov, ki  
jih je župan Zoran Janković obljubljal pred volitvami za župana. Pogodbe z Gannamom 
ne vključujejo klavzule, da je MOL donatorju dolžna poročati o porabi donacije. Priča 
Aleš  Musič  je  izpovedal,  da  je  bila  dana  prostovoljno  ter  da  jim  je  MOL predstavil  
projekte MOL-a. Enako je pričal oče priče Aleša Musiča, Gojko Musič, ki je bil podpisnik 
donatorske pogodbe, je pa družba v MOL imela več nepremičninskih projektov.

MOL  je  leta  2007  z  družbo  Gratel  d.o.o.  prišel  v  spor  glede  polaganja  kabelske 
kanalizacije  na  območju  MOL.  Za  rešitev  spora  sta  stranki  podpisali  dva  pravno 
zavezujoča dokumenta  z  datumoma 16.3.2007 in  24.5.2007.  V prvem se  je  družba 
Gratel obvezala izplačati 500.000 € kot odškodnino ali donacijo zaradi večjega števila in 
večjega premera vgrajenih cevi. V drugem dokumentu je znesek razdeljen na 100.000 € 
donacije in 400.000 € odškodnine. Mol je preiskovalni komisiji predložila dve donatorski 
pogodbi z družbo Gratel iz leta 2007, v višini 100.000 in 150.000 €. Za obe pogodbi sta  
pogodbeni stranki leta 2009 podpisali aneks, v katerem sta pogodbeni stranki podpisali  
ugotovitev, da je bil predmet osnovne donatorske pogodbe izveden že pred podpisom 
osnovnih pogodb ter z aneksoma spremenila namen donacije. V primeru družbe Gratel 
je dejstvo,  da je  bila  družba v donacijo  prisiljena,  ker je župan MOL gradbena dela 
družbe na kabelskem omrežju ustavil. V skladu s pogodbo, s katero sta stranki s sporu 
ugotovili pogoje za nadaljevanje del, je tudi določba, da izvajalec plača odškodnino za 
služnost, poleg tega pa je dolžan plačati omenjeno odškodnino ali donacijo v vrednosti  
500.000 €. Donacija je v tem primeru sredstvo, ki je bilo izpogajano s strani župana 
MOL kot tistega, ki je bil v pogajalski prednosti. Višina donacije je bila po izjavi priče 
Jurija  Krča  določena  med  pogajalskima  skupina  družbe  Gratel  in  skupino  MOL  z 
županom  Zoranom  Jankovićem.  Tudi  v  tem  primeru  se  je  župan  MOL  poslužil 
arbitrarnega  določanja  višine  domnevnega  oškodovanja  MOL brez  uporabe  spora  v 
upravnem ali sodnem postopku. 

Donator družba Vegrad je MOL donirala dela v višini 550.000 € za obnovo Poljanskega 
nasipa  v  Ljubljani.  MOL  je  preiskovalni  komisiji  predložila  dve  identični  različici 
donatorske pogodbe. Različica, ki ima poleg podpisa odgovorne osebe ga. Hilde Tovšak 
žig družbe Vegrad d.d. in nekaterih paraf direktorjev družbe Vegrad se razlikuje samo v 
delu člena, ki določa, da zapora ceste ni v ceni in jo izvede prejemnik. Ta določba zaradi  
žiga družbe Vegrad na veljavni donatorski pogodbi dokazuje, da se je Vegrad izpogajal 
za  nižje  stroške  donacije.  Različica  ožigosane pogodbe brez  stroškov zapore  ceste 
dodaja tudi izraz "cena" in ne več samo izraza donacija. Priča ga. Hilda Tovšak se pred 
preiskovalno ni spomnila, da bi se z županom MOL dogovarjala za donacijo in zanikala, 
da bi ona predlagala donacijo. Priča Zoran Janković je nasprotno izpričal, da se je za 
donacijo  pogovarjal  osebno  s  ga.  Hildo  Tovšak.  Njegova  izjava  o  višini  predlagane 
donacije se je glasila : "Odgovor je enak kot za vse prej. Jaz sem si želel več, želel sem 
v denarju, in je ona sama predlagala, da bi  pa naredili  nek odsek. In je izbrala tisto 
cesto, ki  je bila takrat v pripravi  za obdelavo."  Na vprašanje, ali  je donacija izčrpala 
družbo Vegrad,  ker  je  družba v slabšem finančnem stanju,  je  odgovorila  negativno. 
Glede  na  kasnejše  dogodke  glede  Vegrada,  ki  je  v  stečaju,  podatkih  o  neplačanih 
podizvajalcih,  neizplačanih  plačah  delavcem,  težavah  glede  dokončanja  Celovških 
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dvorov, izjava o tem, da donacija ni imela vpliva na pozitivno poslovanje družbe Vegrad 
niso verodostojna. Pred propadom družbe Vegrad se je pojavila afera z sumom zlorabe 
delavcev Vegrada pri delih na stanovanjski hiši nekdanje vodje kabineta predsednika 
vlade Boruta Pahorja, Simone Dimic. Izjave priče Hilde Tovšak v obeh primerih, tako za 
medije kot pred preiskovalno komisijo, vzbujata dvom o resničnih izpovedbah priče ga. 
Hilde Tovšak. 

Kot prostovoljno donacijo oziroma donacijo, za katero ni bil  pobudnik donacije župan 
MOL, je župan MOL navedel donacijo BMW in družbo Medis. Znano je, da je BMW 
županu  dal  donacijo  enoletne  uporabe  vozila  BMW  730d,  po  letu  dni  brezplačne 
uporabe je MOL brez razpisa z lizingom najela enako vozilo. Komisija za preprečevanje 
korupcije je v načelnem mnenju št. 202 v tem primeru ugotovila, da ker torej donacij, ki 
niso v obliki  finančnih sredstev,  ni  potrebno nikjer evidentirati,  se veča tudi  možnost  
korupcije, prav tako pa nadzorni organi ne morejo kontrolirati nečesa, kar knjigovodsko 
"ne obstaja", zaradi česar ne moremo govoriti  o preglednosti razpolaganja z "javnimi 
sredstvi". Komisija v zvezi s sklenitvijo pogodbe o testni uporabi vozila z vidika sedanje  
pravne  ureditve  ni  ugotovila  elementov,  ki  bi  ustrezali  definiciji  korupcije  skladno  z 
ZPkor.

Glede  donacije  družbe  Avtotehna  d.d.  je  župan  MOL  pred  preiskovalno  komisijo 
pojasnil: "Lahko vam konkretno povem za Avtotehno, ko ste vprašali. Takrat, ko smo se 
dogovarjali, smo poskušali dogovoriti višino donacije za mesto Ljubljana in si pustili čas, 
da si po svoji filozofiji poslovanja to podjetje in mestna občina določita, kaj je najbolj  
primerno. Zaradi recesije se je ta vrednost donacije znižala in oni so vložili donacijo v 
živalski vrt, kar ni bilo del predvolilne kampanje. O tem takrat nisem nič govoril." MOL je 
preiskovalni  komisiji  predložila  dve  donatorski  pogodbi.  Prva,  z  dne  18.7.2007  je 
določala donacijo v vrednosti 200.000 € za "mestne projekte" in druga, z dne 14.3.2008 
v višini 1.000.000 € je določala donacijo na mestne projekte MOL, z določbo, da za vsak 
posamezen primer partnerja skleneta posebno pogodbo. 

V povezavi z donacijami je bil župan MOL vprašan tudi, ali ni z gradbeno ekspanzijo 
stanovanjske gradnje na območju MOL pripomogel k težavam gradbenih podjetij zaradi 
neprodanih stanovanj.  Župan MOL Zoran Janković  meni  da ne, temveč da je s tem 
zmanjšal ceno stanovanjem. 

Na vprašanje predsednice preiskovalne komisije, ali je družba Ultra MOL tudi donirala 
finančna sredstva, je župan MOL odgovoril, da ne, da pa si to želi. MOL je namreč dne 
13.10.2009 podpisal izjavo, s katero soglaša z zastavo terjatev med podjetjem Ultra, 
d.o.o,  in Novo Ljubljansko banko,  d.d.  S tem je  MOL družbi  Ultra  jamčila za najem 
kredita za izvedbo projekta enotne mestne kartice.

4.3 Postopek sprejema Občinske prostorskega načrta (OPN)

V  postopku  izvajanja  parlamentarne  preiskave  je  preiskovalna  komisija  pridobila 
podatke podatka o sumu vpletenosti družinskih članov župana MOL v odkupe zemljišč, 
s  katerim je  nov OPN MOL spremenil  namembnost  iz  statusa kmetijskih  površin  ali 
površin  namenjenih  za  športne  dejavnosti  v  namembnost  površin  za  stanovanjsko 
gradnjo. Sum se je navezoval na podatke, da so ta zemljišča odkupljena, da jim je bilo 
nadalje večkrat zamenjano lastništvo, z vsakokratno vpletenostjo gospodarskih družb iz 
držav davčnih oaz. Podatki so nakazovali, da gre poenostavljeno za vzročno posledico 
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med podpisom pravnih  aktov  Zorana  Jankovića  kot  župana  MOL  in  med  njegovim 
finančnim  upravičenjem  zasebnika  do  družbe  Electa  zaradi  neizplačane  kupnine.  V 
postopku  pridobivanja  izjav  župana  MOL  je  bilo  očitno  opazno  posploševanje  in 
generalizacija  izjav  v  zadevah,  ki  so  bila  zanj  spornejša,  največkrat  v  smislu,  da  je 
vprašanje povezano nanj apliciral na večje število podobnih primerov. 

Za razumevanje tega in poglavja poročila je nujna grafična predstava predmeta poročila:

Slika 1: območje in soseščina parcel Electe z novim OPN MOL

Na grafični sliki, povzeti iz sprejetega OPN MOL je razvidna lokacija zemljišča družbe 
Electa,  počivališče  Barje  na  južni  ljubljanski  obvoznici,  eno  od  zemljišč,  odkupljeno 
preko  družbe  Tabia  in  načrt  MOL  za  izgradnjo  novega  priključka  na  avtocesti  ter 
direktno povezano preko krožišč na počivališče Barje. 
 
Po preučitvi obsežne dokumentacije je razvidno, da je bilo v preteklosti narejenih več 
prometnih študij, kje naj bi se izgradil nov priključek. V varianti, kot je sedaj obveljala v  
OPN MOL, ali v varianti severneje v podaljšku Tržaške ceste. Prometne študije iz let  
2000 in 2002, pred mandatom župana Zorana Jankovića se je nagibajo k podaljšku 
Tržaške ceste, sedaj sprejeta varianta v OPN MOL je bila omenjene v dokumentih iz 
leta 1996.  

Sumov,  da  je  bila  lokacija  prilagojena  interesom družbe  Electa  in  s  tem županu  in 
družinskim članom je več. Prvi sum opisuje izjava priče Damjana Jankovića, da se je za 
to  zemljišče  zanimalo  tuje  trgovsko  podjetje,  vendar  ob  tem  ni  hotel  povedati  
konkretnega imena te trgovske družbe. Predpogodbo o prodaji teh zemljišč je Damjan 
Janković podpisal z družbo Branton dne 5.5.2008. Družba Branton je po izjavi direktorja 
te družbe g. Bruna Filipiča zemljišče kupovala za tujega italijanskega investitorja. OPN 
MOL je  bil  dejansko sprejet  šele  dne 5.7.2010.  Katerokoli  tuje  ali  domače trgovsko 
podjetje  želi  imeti  prometno  infrastrukturo  čim bolje  prilagojeno poslovanju.  Z  dobro 
prometno  infrastrukturo  so  stroški  poslovanja  manjši,  ali  za  potencialne  stranke 
privlačnejše. Ob zemljišču Electe po OPN MOL ni planiran samo priključek na obe strani 
obvoznice,  temveč  tudi  direktna  navezava  na  bencinski  črpalki,  kar  pretočnost 
potencialnih stranko še povečuje. 

Direktor družbe Branton, g. Bruno Filipič je bil ovaden in še nepravnomočno obsojen 
zaradi preprodaje 200 ton ancidrid ocentne kisline, ki se uporablja v postopku izdelave 
heroina.  Pred preiskovalno komisijo  je zanikal,  da bi  pri  poskusu zemljišč Electe na 
Barju šlo za pranje denarja iz naslova preprodaje prepovedanih drog. 
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Drugi sum je povezan z ugotovitvijo, da MOL ni razpolagal s soglasjem DARS za tak 
način  povezovanja  na  obvoznico.  Dokument  DARS,  ki  ga  je  preiskovalni  komisiji 
odstopila  MOL,  ne  predvideva  direktnega  priključka  na  postajališče  Barje  temveč 
zahteva posebni priključni cesti na obvoznico, ki gresta mimo postajališča Barje. V tej 
zadevi  je  bila  preiskovalna  komisija  predmet  direktnega  poskusa  zavajanja  s  strani 
MOL. Preiskovalna komisija je od MOL v skladu s pristojnostmi zahtevala vse študije 
omenjenih priključkov in soglasja DARS. MOL je preiskovalni komisiji posredoval Študijo 
širitve  ljubljanskega  avtocestnega  obroča  in  avtocestnih  priključnih  krakov  DARS  iz 
avgusta 2009, pri čemer je MOL preiskovalni komisiji predložil le naslovno stran študije 
in eno grafično karto. Preiskovalna komisija je nato zahtevala celotno študijo. Strokovne 
službe  DZ  so  s  primerjavo  posredovane  dokumentacije  ugotovile,  da  prvotno 
posredovana Študija širitve ljubljanskega avtocestnega obroča in avtocestnih priključnih 
krakov priložene grafične priloge o načinu izvedbe priključka sploh ne vsebuje, ter da 
ima celotna študija DARS 533 strani.  Po pisni  zahtevi  za pojasnilo je v imenu MOL 
odgovoril  načelnik oddelka za urejanja prostora mag. Miran Gajšek.  Kot  pojasnilo je 
navedel  kratek  rok  za  odziv  preiskovalni  komisiji  in  priznal,  da  je  posredoval  prvo 
naslovno stran študije iz izseka OPN MOL, ker do tedaj domnevno niso uspeli pridobiti 
celotne končne verzije študije DARS. Glede na datum pojasnila z dne 17.7.2010 in na 
dejstvo, da je bil OPN MOL sprejet 5.7.2010 pomeni, da MOL študije ni po tej kronologiji  
ni mogel upoštevati pri pripravi in sprejemu OPN MOL, odgovor ni logičen, ali pa je bila 
preiskovalna komisija deležna namernega zavajanja. 

Tretja  okoliščina,  je  dejstvo,  da  je  Jure  Janković  v  primeru  obravnave  primera 
Smodinovec  izjavil,  da  ima  na  voljo  cenejše  lokacije  od  lokacije  Smodinovec  na 
Rudniku. Predel Rudnik leži v večini na ljubljanskem barju. Preiskovalna komisija je v 
kasnejši fazi pridobila več pisnih indicev, da je Jure Janković upravičeni lastnik družbe iz 
Cipra, ki je bilo udeleženo v špekulaciji z OPN MOL na lokaciji Tabia (glej grafično sliko 
zgoraj).  Druge lokacije  kot  lokacijo  Tabia preiskovalna komisija  na Rudniku  oziroma 
Barju v povezavi z Juretom Jankovićem  ni našla. 

4.3.1 Nepravilnosti pri sprejemu OPN MOL

Pri preverjanju postopkov sprejemanja OPN MOL je preiskovalna komisija ugotovila, da 
veljavna zakonodaja glede postopkov sprejemanja OPN-jev tako, kot jo razume in ravna 
po  njej  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,  ne  omogočen  učinkovit  nadzor  države  nad 
izpolnjevanjem pogojev za izdajo soglasja o usklajenosti prostorskih načrtov v skladu z 
Zakonom o prostorskem načrtovanju, kar je deloma izkoristila tudi MOL. Ministrstvo za 
okolje in prostor namreč, povzeto po objavi na uradni spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor je, v skladu Z zakonom o prostorskem načrtovanju, ki določa, da ministrstvo, 
pristojno za urejanje prostora, vodi seznam državnih nosilcev urejanja prostora in ga 
objavlja  na  svojih  spletnih  straneh,  objavilo  seznam  nosilcev  urejanja  prostora  na 
državni ravni. V seznam so vključena pristojna ministrstva, ki dajejo smernice in mnenja 
k posameznim fazam v pripravi občinskih prostorskih načrtov. V skladu z zakonom se 
molk organa, nosilca urejanja prostora, ki ni podal pripomb na OPN šteje kot soglasje. 
Občine lahko pomanjkljiv nadzor izkoristijo na način, da se z nosilci urejanja prostora 
večkratno  usklajujejo  o  OPN,  nosilec  urejanja  prostora  in  občina  pa  pristojnega 
Ministrstva  za  okolje  in  prostor,  ki  izda  končno  sklep  o  usklajenosti  o  vsebini  ne 
obvestijo, kar je v predmetni tudi ugotovljeno. Ministrstvo za okolje in prostor upošteva 
samo  prispela  mnenja  nosilcev  urejanja  prostora.  Nadalje,  Ministrstvo  za  okolje  in 
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prostor smatra, da so nosilci urejanja prostora, ki so v sestavi ali pristojnosti organov, 
dolžna mnenja pošiljati  zainteresirani  občini  in  Ministrstvu  za okolje  in  prostor  preko 
organa, v katerem je nosilec urejanja prostora v sestavi ali pristojnosti. Posledično to 
pomeni, da v množici mnenj in usklajevanj Ministrstvo za okolje in prostor izgubi pregled 
nad stanjem soglasij nosilcev urejanja prostora. Dodatno težavo preglednosti Ministrstvo 
za okolje in prostor ustvarja praksa pogojnih soglasij, kjer nosilci urejanja prostora izdajo 
soglasje in ob tem navedejo  pripombe ali zadržke, ki so jih ob izdaji soglasja še podali.  
Ministrstvo za okolje in prostor je seznam državnih nosilcev urejanja prostora objavilo na 
način 24 področij, v praksi pa mora občina dobiti preko 30 soglasij.  

Na zaslišanju je preiskovalna komisija DZ, ki  se ukvarja z gradbenimi posli,  ministra 
opozorila, da nekatera mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) niso bila upoštevana. 
Minister je preiskovalni komisiji pojasnil, da pred podpisom sklepa, ki je bil potreben za 
sprejem OPN MOL, ni poznal vseh pripomb, ki so jih imeli nosilci urejanja prostora, saj 
jih  MOP ni  prejel.  Občine  se   v  postopku  priprave  OPN same usklajujejo  z  nosilci 
urejanja prostora. Ko občina pridobi pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora in 
pozitivno odločbo o sprejemljivosti vplivov plana na okolje, z vlogo zaprosi Ministrstvo za 
okolje in prostor za ugotovitveni sklep o usklajenosti predloga OPN z mnenji NUP, ki ga 
podpiše minister za okolje in prostor. Minister, pristojen za prostor, v skladu z drugim 
odstavkom 51.a člena ZPNačrt na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, v 
30  dneh  od  prejema  predloga  občinskega  prostorskega  načrta,  s  sklepom  ugotovi 
njegovo usklajenost, kadar iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da so v predlogu 
občinskega prostorskega načrta njihove smernice upoštevane, oziroma, da so bili  pri 
njegovi pripravi ustrezno upoštevani predpisi z njihovih delovnih področij. 

Pri preverjanju OPN MOL sta najbolj izstopali soglasji DARS in Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo. Po pričanju pred preiskovalno komisijo je bil minister dr. 
Roko Žarnič šele opozorjen, da OPN MOL ni bil  sprejet na zakonit način. Posledica 
pričanja  pred  parlamentarno  preiskovalno  komisijo  je  izjava  Ministrstva  za  okolje  in 
prostor  z  dne  20.9.2010:  "Minister Žarnić  s  sodelavci  pregledal  dokumentacijo 
ministrstva za ljubljanski prostorski načrt (OPN)  -  Minister za okolje in prostor Roko 
Žarnić  je  17.  septembra  sklical  skupino  sodelavcev,  ki  je  pregledala  je  pregledala 
dokumentacijo ministrstva za ljubljanski prostorski načrt (OPN) ki so ugotovili, da DARS 
ministrstvu  ni  podal  svojega  mnenja,  torej  zanj  ministrstvo  ni  moglo  vedeti  Mestna 
občina  Ljubljana  je  po  preteku  roka  za  pridobitev  mnenj  pristojnih  nosilcev  urejanja 
prostora pripravila usklajen predlog OPN MOL, ki ga je 2. junija 2010 posredovala na 
Ministrstvo za okolje in prostor za pridobitev sklepa o usklajenosti predloga Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del (OPN MOL).  

Ministrstvo je preverilo vsa pridobljena mnenja državnih nosilcev urejanja prostora in 
ugotovilo, da iz njih izhaja, da so bile pri pripravi akta smernice upoštevane oziroma so 
bili  ustrezno upoštevani predpisi z njihovih delovnih področij in da je bila izdana tudi  
odločba, s katero je MOP potrdilo sprejemljivost predloga OPN MOL, ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov, ki so sestavni del predloga odloka. Na podlagi navedenih dejstev, je  
ministrstvo  ugotovilo,  da  je  predlog  OPN MOL usklajen  z  mnenji  državnih  nosilcev 
urejanja prostora. 

Nosilci urejanja prostora so v skladu z 52.a členom ZPNačrt po uveljavitvi prostorskega 
akta dolžni  preveriti  upoštevanje svojih mnenj,  ki  so jih dali  k predlogu prostorskega 
akta. Če ugotovijo, da občina mnenj ni upoštevala, morajo pristojna ministrstva skladno 
z  zakonom, ki  ureja  državno  upravo,  vsako  na svojem področju  izvesti  nadzor  nad 
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zakonitostjo prostorskega akta. Kadar pristojno ministrstvo izvede nadzor v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi  prostorskega akta,  mu ne glede na določbe zakona,  ki  ureja 
državno  upravo,  ni  treba  predlagati  rešitev  in  določiti  roka  za  uskladitev  spornega 
prostorskega  akta,  temveč  lahko  vladi  takoj  predlaga,  da  pred  ustavnim  sodiščem 
zahteva začetek postopka za oceno njegove skladnosti z ustavo oziroma zakonom."

Minister  za  visoko  šolstvo,  znanost  in  tehnologijo,  g.  Gregor  Golobič,  je  podpisal 
pozitivno mnenje k OPN MOL z dne 7.5.2010. Dokument s tem mnenjem je upoštevan 
tudi v sklepu o sklepu o usklajenosti MOL, ker je bil dostavljen Ministrstvu za okolje in 
prostor, brez navedb o kasnejših dopolnitvah. Dodatni dokument je minister za visoko 
šolstvo,  znanost  in  tehnologijo  podpisal  dne  11.5.2010,  torej  štiri  dni  kasneje  kot 
pozitivno mnenje, vendar pa je v njem podal pripombe na OPN MOL. Te pripombe so 
bile usklajene isti dan kot je izdano pozitivno mnenje, to je dne 7.5.2010. Ministrstvo za 
okolje in prostor s pripombami ni bilo seznanjeno in jih ni moglo upoštevati. 

Ministrstvo  za  javno  upravo  je  dne  28.6.2010  Ministrstvu  za  okolje  in  prostor 
posredovalo  dopis,  da  ne  podajajo  pozitivnega  mnenja  k  OPN  MOL.  Preiskovalna 
komisija  je  prejela   korespondenco  med  Tomažem  Suvanom,  vodjo  Oddelka  za 
prostorske planske akte, naslovljene na Mojmirja Preloga, Mitjo Pavliha in mag. Mirana 
Gajška,  z  dne  2.  julija  2010,  ob  12.26,  se  pravi,  v  petek  popoldan.  V  ponedeljek 
5.7.2010  pa  je  bil  že  sprejem OPN MOL.  To  sporočilo  so  si  akterji  pošiljali  še  po 
sprejemu OPN MOL.  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor  Ministrstvu  za  javno  upravo  v 
skladu  z  Zakonom o  upravnem postopku  ni  priznalo  status  stranskega  udeleženca, 
čeprav je iz sprejete dokumentacije jasno, da je Ministrstvo za javno upravo izkazalo 
interes, čeprav Ministrstvo za javno upravo ni nosilec urejanja prostora. Ministrstvo za 
javno upravo je med drugim opozorilo: "Zaradi vsega zgoraj navedenega smatramo, da 
predlog OPN MOL ni usklajen z Ministrstvom za javno upravo, ki je med drugim tudi 
pristojno  za  reševanje  prostorske  problematike  zaposlenih  na  primarni  ravni  in 
sekundarni ravni, zagotoviti ustreznih prostorov in okolja za delo z zaposlenimi, hkrati pa 
zagotoviti čim boljšo dostopnost vsem uporabnikom javne uprave in ne rešuje neskladja 
stanja prostora z osnutkom OPN na območju zazidalnega načrta  v  coni  v  Šiški,  na 
katerega  je  opozorilo  iz  dopisa  z  dne  21.5.,  in  vam  ga  v  prilogi  tega  dopisa  tudi  
posredujemo."

Ministrstvo za okolje in prostor je torej po izdaji sklepa o usklajenosti OPN MOL priznalo,  
da nekaterih mnenj ni poznalo, vključno z mnenjem oziroma soglasjem DARS. 

Preiskovalna  komisije  je  pristojnega  ministra  o  spregledanih  aktih  nosilcev  urejanja 
prostora opozorila in počakala zakoniti rok v skladu z Zakonom o upravnem postopku, 
ali bo Ministrstvo za okolje in prostor ukrepalo, ker je po izdaji sklepa o usklajenosti OPN 
MOL izvedela za nova dejstva.  Ker  minister   dr.  Roko Žarnič  ni  ukrepal  v skladu s 
pristojnostmi  in  ker  so  bila  ugotovljena  še  druga dejstva,  ki  so  kazala  na naklepno 
nezakonito  ravnanje  ministra  dr.  Roka Žarniča,  je  preiskovalna komisija  vložila  proti 
njemu kazensko ovadbo. 

Poleg  vsega  naštetega  je  preiskovalna  komisija  ugotovila,  da  je  bil  končni  sklep  o 
usklajenosti OPN MOL podpisan dne 5.7.2010 okoli 10. ure dopoldan z retroaktivnim 
datumom 2.7.2010. Istega dne, kot je bil podpisan omenjeni sklep, ob 15.30 uri pa je 
bila  že  seja  mestnega  sveta  MOL,  kjer  so  na  osnovi  tega  sklepa  mestni  svetniki  
potrjevali  OPN MOL. Poslovnik  MOL v 51.  členu določa, da se za klic seje sveta z  
gradivom pošlje svetnikom najmanj 24 dni pred dnem, določenim za sejo. Posamezno 
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gradivo se lahko posreduje tudi kasneje, če je to nujno zaradi upoštevanja predpisanih 
oziroma  postavljenih  rokov,  ali  če  predlagatelj  ugotovi,  da  je  obravnava  kasneje 
posredovanega gradiva potrebna za odločanje sveta. 

Preiskovalna  komisija  racionalnega  razloga  oziroma  nujnosti  za  stiskanje  mestnih 
svetnikov v časovno stisko za seznanitev z gradivi ni našla. Končno soglasje Ministrstva 
za okolje in prostor je bilo svetnikom na voljo samo nekaj ur, ob upoštevanju, da so imeli  
mestni svetniki pred sejo mestnega sveta tudi druge delovne obveznosti. Edini razlog, ki 
je bil evidenten, so bile lokalne volitve, dne 10.10.2010. Ta dejstva je potrebno gledati v 
povezavi z drugimi ugotovitvami preiskovalne komisije glede OPN MOL. 

Župan MOL se je do sklepa Ministrstva za okolje in prostor, ki so ga mestni svetniki 
dobili  nekaj  ur  pred sejo opredelil  na naslednji  način:  " So imeli  na seji  odločbo,  in 
svetniki te odločbe ne potrebujejo, ker je obveza strokovnih služb, da pripravijo gradivo, 
ki je sposobno za sprejem na Mestnem svetu, kar pomeni, da mora imeti gradivo vsa 
soglasja. In gradivo, ki  so ga imeli  24 dni  prej,  je imelo tudi vsa soglasja priložena,  
vključno z odločbo." 

Posledica vsega navedenega je, da so mestni svetniki o OPN MOL nevede odločali na 
neresničnih predpostavkah zakonitosti celotnega postopka sprejemanja OPN MOL.  

V postopku sprejemanja OPN MOL je potrebno omeniti tudi Vizijo razvoja Ljubljane do 
leta 2025. Priča Miha Jazbinšek je preiskovalno komisijo opozoril,da ta dokument ni bil  
nikoli  uradno  potrjen  s  strani  mestnega  sveta  MOL,  na  to  dejstvo  so  v  postopku 
sprejemanja OPN MOL opozorile tudi uradne institucije. Župan MOL, g. Zoran Janković 
je to komentiral na način: "Ne vem, ali bi se smejal ali bi res začel jokati pri vas. Pa bom 
poskušal komentirati. Vizija Ljubljana 2025 je bila del moje predvolilne kampanje pred 
štirimi leti, ki je nastala na podlagi tega, da je Ljubljana v svojem razvoju zaspala. In to,  
kar govori mestni svetnik, gospod Jazbinšek, je vredno samo njega. Vi pa očitno nočete 
poslušati. Prostorski načrt je bil sprejet z 41 glasovi za in nobenim proti. In ta je narejen  
na podlagi Vizije Ljubljana 2025." Župan MOL se v odgovoru ni opredelil  do razvoja 
Ljubljane do leta 2025 kot uradnega dokumenta MOL. Njemu zadostuje, da je bil del  
njegove  predvolilne  kampanje.  S miselno  akrobacijo  Vizijo  razvoja  Ljubljane  do  leta 
2025 uvede v uradna stališča preko OPN MOL. Podžupan dr. Janez Koželj je o svoji 
vlogo izpričal naslednje: „Jaz sem imenoval Svet za razvoj in urejanje mesta, v katerem 
so tudi strokovnjaki s področja krajinske arhitekture, arhitekture urbanizma in ekonomije.  
Vizija ni bila sprejeta v Mestnem svetu, bila je predstavljena javnosti v Kresiji in prostorih  
Mestne občine. Še zdaj je na razpolago javnosti, da si jo lahko ogledate, se mi zdi, v 
desnem atriju, zgodovinskem atriju. Ni uradni dokument in tudi ni bila nikoli razglašena, 
da je to uradni dokument. To je tisto, kar se mi je zdelo, da je prav opraviti. Vizija hoče  
biti malo več, izven tega postopka.“ V Viziji razvoja Ljubljane do leta 2025 je pod točko 
44. opredeljen projekt Vrtno mesto Sibirija, ki je na območju parcel Electe. To pomeni, 
da si je spremembo namena parcel določil župan MOL Zoran Janković že v kampanji za 
lokalne volitve, nadalje, da je z nepotrjenim projektom s strani mestnega sveta MOL 
zagovarjal  kasnejše  povečanje  vrednosti  zemljišč  Electe  in  da  je  v  dvojni  vlogi  pri  
nastajanju in izvajanju tega projekta sodeloval  podžupan dr.  Janez Koželj.  S tem je 
župan MOL odpravil vlogo zakonito vlogo mestnega sveta v določanju izhodišč za OPN 
MOL. 
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4.3.2 Vsebina ovadbe proti ministru za okolje in prostor dr. Roku Žarniču

Preiskovalna komisija na podlagi 145. člena Zakona o kazenskem postopku naznanja 
sum storitve kaznivega dejanja ponareditve poslovne listine po 240. členu KZ-1 in suma 
opravljanja  nevestnega  dela  v  službi  po  262.  členu  KZ-1  zoper  dr.  Roka  Žarnića, 
ministra za okolje in prostor. 

Obrazložitev suma storitve ponareditve poslovne listine:

Minister  dr.  Roko Žarnić  je  v  postopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Ljubljana (nadalje OPN MOL) kot odgovorna oseba Ministrstva za okolje 
in  prostor  v  skladu  z  51.a  členom Zakona  o  prostorskem načrtovanju  (Ur.l.  RS,  št. 
33/2007 s spremembami Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP) 
podpisal dokument številka 35016-34/2007, 35001-2/2007, datiran z dnem 2.7.2010 z 
nazivom Sklep - Predlog prostorskega načrta mestne občine Ljubljana - strateški del in 
izvedbeni del je usklajen z mnenji državnih nosilcev urejanja prostora.10 

Minister dr. Roko Žarnić je bil kot priča parlamentarne preiskovalne komisije vabljen, da 
pojasni  potek  sprejemanja  OPN  MOL  s  strani  Ministrstva  za  okolje  in  prostor.  Na 
vprašanje predsednice preiskovalne komisije, kdaj je podpisal navedeni dokument, je 
izjavil: "Sklep ima - tule ga imam pred sabo - datum 2.7., in je ta sklep s tem datumom 
nastal  v  petek,  ker  je  zadnji  dokument  Ministrstva  za  kmetijstvo,  ki  je  podlaga tega 
sklepa, prišel tudi, mislim, v petek (moram pogledati). In takrat, ko je bil ta dokument 
narejen, pač nisem bil več v službi in sem ga zjutraj v ponedeljek, se pravi, naslednji  
delovni  dan,  podpisal,  in  je  tudi  tu  povratnica  s  5.,  ko  je  bil  ta  dokument  poslan  z 
ministrstva." In nadalje: " V ponedeljek zjutraj, ko sem prišel v službo, zato ker sem pač 
odšel iz službe, preden sem ta dokument imel na mizi za podpisat. Ima pa dokument 
datum 2.7.".11 S  temi  izjavami  je  minister,  dr.  Roko  Žarnić  priznal,  da  je  dokument 
podpisal dne 5. 7. 2010 retroaktivno, z datumom 2. 7. 2010. 

Naklepnost tega dejanja je razvidna iz izjave na pričanju pred preiskovalno komisijo: 
"Glede hitrosti je pa tako, jaz sem vprašal takrat, ko mi je to bilo prineseno v podpis, 
kako je z roki. In sem bil poučen, da je 2.7. bil zadnji rok, konec meseca, v katerem smo 
mi bili pozvani oziroma dolžni to podpisati. In da bi lahko zadevo, kot ste ugotovili, dal na 
Vlado, če bi kje bilo v kontradikciji, če bi kakšni dokumenti med sabo bili neusklajeni." S 
to izjavo minister dr. Roko Žarnić prizna, da je bil poučen, iz kakšnega razloga končni  
sklep o usklajenosti OPN MOL z nosilci urejanja prostora podpisuje za nazaj. Kot izhaja 
iz sklepa samega, je Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s prvim odstavkom 51.a 
člena ZPNačrt prejelo vlogo za izdajo sklepa s strani MOL 2. 6. 2010, minister je imel v  
skladu z zakonom 30 dnevni  rok za izdajo sklepa. Ker v petek, 2. 7. 2010 po izjavi  
ministra  dr.  Roka  Žarnića  še  niso  bili  izpolnjeni  pogoji  za  izdajo  sklepa,  je  le  tega 
podpisal 5.7.2010 z veljavnostjo za nazaj. Minister dr. Roko Žarnić s citiranimi izjavami 

10 priloga 1 - dokument Ministrstva za okolje in prostor številka 35016-34/2007, 35001-2/2007, datiran z dnem 
2.7.2010
11 priloga 2 - magnetogram pričanja dr. Roka Žarnića z dne 16. 9. 2010
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prizna naklepno kršenje člena ZPNačrt, ki določa njegove pristojnosti, če občina, ki vloži 
vlogo za izdajo sklepa v zakonskem roku ne uskladi pripomb z nosilci urejanja prostora. 

Okrožnemu tožilstvu predlagamo, da razišče okoliščine podpisa navedenega sklepa, ker 
obstaja sum, da je minister s podrejenimi uslužbenci  Ministrstva za okolje in prostor 
naklepno podpisal omenjeni sklep zaradi dejstva, da je MOL isti dan, dne 5. 7. 2010 na 
seji mestnega sveta MOL sprejel OPN MOL. 

Ministra,  dr.  Roka  Žarnića,  sumimo,  da  je  z  navedenimi  dejstvi  naklepno  z  lažnimi 
podatki overil listino, ki je bila pomembna odločanje mestnih svetnikov MOL. Odločba12 

in  omenjeni  sklep Ministrstva  za okolje  in  prostor  sta  bila  poleg Predloga Odloka o 
občinskem  prostorskem  načrtu  Mestne  občine  Ljubljana  -  strateški  del  dokumenta 
ključna dokumenta, ki sta mestnim svetnikom MOL dokazovala zakonsko usklajenost 
občinskega prostorskega načrta. 

Minister dr. Roko Žarnić je bil dolžan ukrepati v skladu s tretjim odstavkom 51.a člena 
ZPNačrt-A, ki določa, da če iz mnenj nosilcev urejanja prostora izhaja, da v predlogu 
občinskega  prostorskega  načrta  njihove  smernice  niso  bile  upoštevane  oziroma  da 
predpisi z njihovih delovnih področij niso bili ustrezno upoštevani, ministrstvo v sedmih 
dneh po izteku roka iz  prejšnjega odstavka  vladi  predlaga,  da  odloči  o  usklajenosti  
predloga  občinskega  prostorskega  načrta.  Vlada  bi  morala  odločiti  o  usklajenosti  s 
sklepom v roku 45 dni iz razloga, ker prostorski načrt MOL dne 2.7.2010 ni bil usklajen  
za odločanje po drugem odstavku 51.a člena ZPNačrt-A. 

V okviru preiskovalnih dejanj tožilstvu predlagamo, da ugotovi tudi, ali so bili na ministra 
dr. Roka Žarnića vršeni pritiski s strani podrejenih oseb ali oseb MOL, ker obstaja tudi  
sum, da bi se v vladnem postopku po tretjem odstavku 51.a člena ZPNačrt-A verjetneje 
izkazali še obstoječi zadržki do prostorskega načrta MOL v strateškem in izvedbenem 
delu, po drugem odstavku 51.a člena ZPNačrt-A, ki ga vodi minister sam, pa se zadržki 
niso izkazali. 

Obrazložitev suma opravljanja nevestnega dela:

Sum  ponareditve  poslovne  listine  je  vzročno  povezan  s  sumom  nevestnega  dela. 
Minister  dr.  Roko Žarnić  je  bil  najmanj  na pričanju pred parlamentarno preiskovalno 
komisijo dne 16. 9. 2010 opozorjen, da vsi nosilci urejanja prostora niso izdali soglasja o 
usklajenosti  OPN MOL.  Opozorjen je  bil  na mnenje Družbe za avtoceste  Republike 
Slovenije,  ki  je  bilo  za  OPN  MOL  negativno.13 Po  sklepu  preiskovalne  komisije,  je 
Ministrstvo  za  okolje  in  prostor  preiskovalni  komisiji  dostavilo  vsa  mnenja  nosilcev 
urejanja  prostora,  katera  so  bila  podlaga za  odločanje  v  upravnem postopku  izdaje 
omenjenega sklepa.  Med gradivi  Ministrstva  za  okolje  in  prostor  mnenja  Družbe  za 
avtoceste  Republike Slovenije,  naslovljenega na Ministrstvo  za ceste -  Direktorat  za 
ceste in MOL ni bilo. Minister dr. Roko Žarnić je pred preiskovalno komisijo izjavil, da 
omenjenega mnenja Družbe za avtoceste Republike Slovenije  ni  videl.  Preiskovalna 
komisija je sklenila, da minister dr. Roko Žarnić glede tega mnenja poda naknadno pisni 
odgovor. 

12 dokument MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR št. 35409-91/2008, 354-09-230/2005 z dne 30.06.2010
13 dokument DARS dok. št. 402-26/10-PDP/VD-490 z dne 23.06.2010

78



Vprašanje in odgovor preiskovalni komisiji:  (dokument je priloga ovadbe)14:

Naveden odgovor imamo za neresničen v dveh točkah. Mnenje Družbe za avtoceste 
Republike Slovenije je za Ministrstvo za okolje in prostor obvezujoče, saj je taksativno 
navedeno kot nosilec urejanja prostora v dokumentu Seznam državnih nosilcev urejanja 

14izvleček iz dokumenta Posredovanje odgovorov na vprašanja, zastavljena ministru za okolje in prostor dr. Roku 
Žarniću na 9. seji preiskovalne komisije Državnega zbora, z dne 08. 10. 2010
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prostora po področjih - dokument Ministrstva za okolje in prostor z dne 29. 1. 2010, za 
področje prometa, podvrste avtocest. 
Odgovor Ministrstvo za okolje in prostor, da se mnenje Družbe za avtoceste Republike 
Slovenije  nanaša  "pretežno"  na  področje  hrupa  ni  resnično,  ker  je  v  dokumentu 
pojasnjeno,  da  nista  upoštevana  tudi  dokumenta  Družbe  za  avtoceste  Republike 
Slovenije številka 351/D-48/06-PDP/SK-022 z dne 7.6.2006 in dokument številka 402-
26/07-PDP-VD-003 z dne 11. 12. 2007. Dokument navaja, da so smernice Družbe za 
avtoceste Republike Slovenije le delno upoštevane, pogoji  glede varstva okolja pred 
hrupom pa v direktnem nasprotju,  zato je to področje širše obrazloženo. Poleg tega 
Ministrstvo  za  okolje  in  prostor  ni  upravičeno  presojati  dejstev  iz  pristojnosti  drugih 
pravnih subjektov. 

Nadalje je Slovenska tiskovna agencija dne 20. 9. 201015 objavila sporočilo Ministrstva 
za okolje in prostor, iz katerega izhaja, citat: " Kot so sporočili z ministrstva, so zato dan 
po  zaslišanju  pregledali  dokumentacijo  in  ugotovili,  da  pripomb  nekaterih  nosilcev 
urejanja prostora niso prejeli." Iz uporabljene množine v tej izjavi sklepamo, da mnenje 
Družbe za avtoceste Republike Slovenije ni bilo edino, ki v skladu z zakonom ni bilo 
predloženo Ministrstvu za okolje in prostor kot podlaga za odločanje. Minister dr. Roko 
Žarnić je bil  na naveden način obveščen o novih dejstvih  in je bil  v skladu z prvim  
odstavkom 260. člena Zakona o upravnem postopku dolžan izvesti obnovo postopka,  
ker je zvedel za nova dejstva ali pridobil možnost uporabiti nove dokaze, ki bi bili mogli 
sami zase ali  v zvezi  z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi  pripeljati  do drugačne 
odločbe,  če  bi  bila  ta  dejstva  oziroma  dokazi  navedeni  ali  uporabljeni  v  prejšnjem 
postopku. Tožilstvu predlagamo, da v preiskavi ugotovi, katera mnenja poleg Družbe za 
avtoceste Republike Slovenije je Ministrstvo za okolje in prostor še pridobilo po izdaji 
omenjenega sklepa. Minister dr. Roko Žarnić v zakonitem roku enega meseca ni zvedel 
obnove postopka, čeprav je zvedel za nova dejstva. 

Minister dr. Roko Žarnić oziroma Ministrstvo za okolje in prostor je ob izdaji omenjenega 
sklepa razpolagalo tudi z negativnim mnenjem Ministrstva za javno upravo o OPN MOL, 
dokument št. 350-3/2010/7 z dne 28. 6. 2010. Ministrstvo za javno upravo ni taksativno 
našteto kot nosilec državnega urejanja prostora, je pa v skladu s 43. členom Zakona o 
upravnem postopku izkazalo konkreten pravni interes. Iz dokumenta izhaja, da je MOL 
Ministrstvu  za javno upravo priznalo javni  interes,  saj  je  med Ministrstvom za javno 
upravo in  MOL potekalo usklajevanje  glede OPN MOL.  Hkrati  je  bilo  Ministrstvo  za 
okolje  in  prostor  s  strani  Ministrstva  za  javno  upravo  opozorjeno,  da  strateški  in 
izvedbeni  del  OPN  MOL  nista  usklajena.  Z  ustnim  opozorilom  pred  parlamentarno 
preiskovalno komisijo  je  bil  dr.  Roko Žarnić  dne 16.  09.  2010 osebno opozorjen na 
mnenje Ministrstva za javno upravo, vendar ni ukrepal v skladu z deveto alineo 260.  
člena Zakona o upravnem postopku, ki določa obnovo postopka v primerih, če osebi, ki 
bi morala biti udeležena v postopku kot stranka ali stranski udeleženec, pa ne gre za 
primer  iz  drugega odstavka 229.  člena,  ni  bila  dana možnost  udeležbe v postopku. 
Minister dr. Roko Žarnić je v pisnih odgovorih parlamentarni preiskovalni komisiji z dne 
8. 10. 2010 odgovoril, da Ministrstvo za okolje in prostor mnenje Ministrstva za javno 
upravo ni upoštevalo, ker ni na spisku državnih nosilcev urejanja prostora. 

Škoda, ki jo je dr. Roko Žarnić povzročil z obema izraženima sumoma iz te ovadbe, je 
enaka škodi javnemu interesu tistih pravnih subjektov, ki niso mogli uveljaviti  javnega 
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interesa, pri sprejemanju OPN MOL določenega z zakonom. To sta najmanj Družba za 
avtoceste Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo. Minister dr. Roko Žarnić je 
naklepno deloval proti Vladi Republike Slovenije, ker ji je z retroaktivnim podpisom dne 
5.  7.  2010  z  datumom  2.  7.  2010  onemogočil  izvajanje  z  zakonom  predpisanega 
postopka in namerno spregledal negativno mnenje sestavnega dela  Vlade Republike 
Slovenije  do OPN MOL, to je  Ministrstva  za javno upravo.  Sum nevestnega dela je 
izkazan z opustitvijo dolžnih ravnanj, po tistem, ko je izvedel za nova dejstva, vendar ni 
ukrepal v skladu z zakonom. 

4.4 Sumi osebnega okoriščanja

Preiskovalna komisija se je v okviru naloge njenega dela, ugotoviti ter razjasniti, ali je pri  
izvedbi  investicij,  pri  kupoprodajnih,  leasing,  najemnih  ali  drugih  primerljivih  poslih 
prihajalo do delovanja povezanih oseb in pridobitve protipravnih premoženjskih koristi  
nosilcev  javnih  funkcij  ali  z  njimi  sorodstveno,  politično,  poslovno  ali  kako  drugače 
povezanih oseb soočila s podatkom, da je župan MOL mestnemu svetu MOL v okviru 
priprav  sprejemanja  novega  Občinskega  prostorskega  načrta  pripravil  in  predložil  
sprejem spremembe prostorskih aktov, s katerimi je direktno ali posredno on, ali njegovi 
družinski člani s spremembami namembnosti zemljišč ali spremembami namembnosti v 
smislu vrste in velikosti dovoljene gradnje pridobil znatno premoženjsko korist. 

1.4.1 Povečanje vrednosti zemljišč v lasti Electe

Župan  MOL  ne  prvem  pričanju  pred  preiskovalno  komisijo,  dne  1.10.2010  ni  želel 
odgovoriti  na  vprašanje  preiskovalne  komisije,  ali  drži  podatek,  ali  je  družbo  Electa 
Inženiring prodal svojima sinovoma. Po javnih podatkih ima družba Electa do župana 
MOL,  g.  Zorana Jankovića  9,2 milijona evra  dolga.   Županu MOL je  bilo  vprašanje 
postavljeno iz dveh razlogov. Prodaja družbe, ki ima v lasti večje zemljišče družinskemu 
članu ob spremembi vrednosti zemljišča z uporabo javnih pooblastil pomeni, da si župan 
z  uporabo  javnih  pooblastil  preko  sprememb  namembnosti  povečuje  možnosti  za 
izplačilo še neizplačane kupnine, pri čemer gre za zneske velikosti več milijonov evrov. 
Drugi motiv,  ki ga je želela preiskovalna komisija preveriti  v povezavi  z opravljanjem 
javnih pooblastil je bil, ali so spremembe namembnosti povezane z motivom, da je bila 
družba Electa Inženiring prodana ožjim družinskim članom globoko zadolžena in je bil 
motiv  sprejema novega OPN za vsako ceno pred zadnjimi  lokalnimi  volitvami  tudi  v 
osebnih ali sorodstveno povezanih motivih. Družba Electa naložbe je septembra 2007 z 
družbo Hypo leasing d.o.o. sklenila pogodbo po načelu prodaj in najemi lizing pogodbi 
za zemljišča na Barju v skupni izmeri 54.302 m² na podlagi cenitve v višini 25 mio evrov.  
Pred  tem je  imela  Electa  na  teh  zemljiščih  od  leta  1997  do  leta  2007  hipotekarna 
posojila med 180 mio SIT in 202,4 mio SIT (844,600 €).  Motiv obeh vprašanj  je bil  
izključno v povezavi z delom in pristojnostmi g. Zorana Jankovića v funkciji župana MOL 
ter  s  tem  vprašanja  iz  njegove  zasebnosti  upravičena,  ker  sta  se  navezovala  na 
posledice njegovega javnega delovanja. 

Pred nadaljevanjem je  potrebno pojasniti,  kakšno vrsto  spremembe namembnosti  je 
določil nov OPN MOL. V bivšem OPN MOL je bila namenska raba parcel družbe Electa 
namenjena kot površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo. Gradnja novih prostostoječih 
objektov ni bila možna, MOL je imela predkupne pravico. Vsi drugi posegi so dovoljeni le  
za  izboljšave bivalnih  razmer  obstoječih  uporabnikov MOL je  imela na teh parcelah 
predkupno pravico. Pojasnilo je nujno iz razloga, ker je župan MOL za medije in pred 
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preiskovalno  komisijo  po  našem  mnenju  poskušal  zavajati  javnost  s  trditvijo,  da  s 
spremembami namembnosti  parcelam ni nič spornega, saj da so zazidljive že 15 let.  
Parcelam je  možno bistveno  spremeniti  vrednost  že  s  spremembo namenske rabe, 
dovoljenega faktorja izrabe prostora in prostorskimi ukrepi na javnih financ MOL v okolici 
teh parcel, ki parcelam spremenijo vrednost in ne samo z spremembo nezazidljivosti v 
zazidljivost. Župan MOL je to pojasnil z besedami: " Pri čemer je to zemljišče, o katerem 
sprašujete,  54.000 metrov,  že  cca 15 let  zazidljivo,  sicer  za  drug namen.  Če pa vi 
hočete povedati, da se bo s to spremembo, ki nastaja in če bo potrjena na mestnem 
svetu, povečala vrednost, vas pa vljudno vabim, da to višjo kupnino kar vi ponudite, ko 
bo Damjan Janković prišel sem kot priča, če bo prišel, in kar kupite. In potem dokazujte, 
da se je s tem povečala vrednost zemljišč. Ker to, kar zdaj vi govorite, je v principu neka  
hipoteka, popolnoma brezpredmetna, ker je vprašanje, kaj je zdaj lažje prodati." Besede 
župana MOL g. Zorana Jankovića je bilo razumeti, kot da se lahko zaradi spremembe 
namenske  rabe  prostora  vrednost  parcel  celo  zmanjša.  Prodajo  družbe  Electa  in 
dejstva, da za družbo še ni prejel celotne kupnine  je župan MOL priznal medijem po 
pričanju  pred  preiskovalno  komisijo,  s  čimer  je  izkazal  do  preiskovalne  komisije 
podcenjujoč  odnos.  Priča  Damjan  Janković  je  izpričal,  da  kupnine  županu  MOL  ni 
dolžan on temveč krovno podjetje Electa Holding. 

Novi OPN MOL za te parcele določa namensko rabo zemljišč za potrebe stanovanjske 
gradnje. V neposredni bližini parcel OPN MOL določa nov priključek na avtocesto preko 
postajališča Barje. Priča Damjan Janković je izrazil dvom, ali se bo vrednost zemljišč 
povečala  po  novem OPN MOL.  Na vprašanje,  ali  sta  se  z  očetom,  županom MOL 
pogovarjala, kako bi uredili te parcele, da bi se jim povečala vrednost ni hotel odgovoriti,  
prav  tako  ne  na  vprašanje,  ali  je  po  njegovem koruptivno  dejanje,  če  oče  uporabi 
župansko moč, da poveča vrednost zemljišča lastnikom, ki so mu še dolžni kupnino. 
Odgovor, da težko ocenjuje, da se bo vrednost povečala je pomembna iz dejstva, da se 
je kasneje pojavila predpogodba o prodaji teh zemljišč, ki je določala bistveno višjo ceno 
ob izpolnitvenem predpogoju sprejema novega OPN MOL. Preiskovalni  komisiji  prav 
tako ni hotel povedati, katera tuja trgovska družba se je zanimala na nakup teh parcel.  
Vprašanju,  ali  bo  z  dobičkom izplačal  očetu  županu  preostanek  kupnine  za  družbo 
Electa,  je  odgovoril,  da  če  ne  bo  dobička,  ne  bom izplačeval.  Na  vprašanje  člana 
komisije, kdo je dal pobudo za spremembo namembnosti teh prostorov je odgovoril, da 
to pripravljajo strokovne službe, ter da misli, da mi (Electa) niso dali nobene. Ni mogel  
natančno povedati - ali so poslali na strokovne službe kakšno pobudo ali ne. Ampak, v 
zadnjem času je niso, v tem ali prejšnjem letu je niso. Ta izjava se je po zahtevi na MOL 
po ustrezni dokumentaciji izkazala za neresnično. Damjan Janković je na MOL vložil dva 
predloga dopolnitve. 

Preiskovalna komisija je sodnemu izvedencu postavila nalogo oceniti  vrednost parcel 
družbe Electa naložbe po tedanjem veljavnem OPN MOL in po sprejetju novega OPN 
MOL.  Po  cenitvi  sodnega  cenilca  so  bila  zemljišča  po  starem  OPN  MOL  vredna 
11.840.000 €. Po sprejetju novega OPN MOL so zemljišča vredna 18.300.000 €. Iz tega 
sledi, da je župan MOL Zoran Janković vodil postopke sprejemanja novega OPN MOL, 
ki  so  vrednost  zemljišč,  do  katerih  ima  finančna  upravičenja  zaradi  dolga  Electe 
Holdinga do njega kot fizične osebe za 6.460.000 €. 

Po teh pričanjih je časopis Finance za ta zemljišča objavil predpogodbo med družbami 
Branton,  Electa  naložbe  in  Hypo  leasing,  ki  je  vključevala  klavzulo  za  izpolnitev  te 
pogodbe,  to  je  sprejem  novega  OPN  MOL.  Predpogodba  je  vsebovala  ugotovitev 
pogodbenih strank, da sta v pripravi nov OPN in izvedbeni prostorski načrt (IPN) MOL, 
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po katerih se za navedene nepremičnine predvideva namembnost zazidave vila blokov,  
dvojčkov in individualnih hiš, največ P+3, da obstaja predkupna pravica MOL. Oznaka 
P+3 pomeni dovoljeno gradnjo objektov s pritličjem in tremi etažami. Predpogodba se bo 
izpolnila v roku 30 dni, ko bo kupec ali prodajalec dobil potrdilo, ki bo izkazovalo, da sta 
realizirana nov strateški prostorski načrt in nov izvedbeni prostorski načrt MOL. Cena v 
predpogodbi  je  bila  32.038.180 €.  Datum predpogodbe je  bil  5.5.2008.  Sopodpisnik 
predpogodbe, družba Hypo leasing bi si v primeru izpolnitve pogodbe poplačala dolge 
Electe, presežek kupnine bi ostal družbi Electa. 

Predpogodba  in  prejeta  dokumentacija  MOL  o  vloženih  pripombah  na  razgrnitve 
osnutkov MOL dokazuje, da je Damjan Janković v imenu družbe Electa Inženiring vložil 
predlog za spremembo za ta zemljišča iz P+2 na P+3 formalno vložil 23 dni kasneje, kot 
je ta možnost že omenjena v predpogodbi z družbo Branton. 

Omenjeni primer dokazuje, da je Damjan Janković za ta zemljišča pričakoval zelo visoke 
finančne  koristi  na  račun  novega  OPN  MOL.  Razlika  po  najvišji  razliki,  to  je  med 
cenitvijo sodnega cenilca, ki je zemljišča po starem OPN MOL ocenil na 11.840.000 € in 
med vrednostjo predpogodbe v višini 32.038.180 € je 20.198.180 €. Glede na pridobljeni 
hipotekarni kredit od družbe Hypo leasing po načelu prodaj in najemi v septembru 2007 
v višini 25.000.000 € se postavlja vprašanje, ali ga je družba Hypo leasing podelila na 
osnovi  dejanske  tržne  vrednosti  zemljišč,  ali  na  osnovi  špekulativne  pričakovane 
vrednosti z novim OPN. Priče Andreja Potočnika iz Hypo leasing preiskovalna komisija 
še ni uspela zaslišati. 

4.4.2  Sum vpletenosti  v  spremembo namembnosti  kmetijskega  zemljišča  na  lokaciji 
Smodinovec

Mediji so dne 15.6.2010 objavili pismo nepremičninske agentke z dne 20.6.2009, ga. 
Nevenke Jelovčan, v katerem opisuje vlogo sina župana MOL, g. Jureta Jankovića v 
nakup zemljišča,  katerega je formalno kupila družba Taxgroup. V tekstu pisma brez 
podpisa  ali  pečata,  domnevno  nepremičninska  agentka  opozarja  prvotnega  lastnika 
zemljišča na obvezo izplačila 4% provizije za nepremičninski posel. 

Pismo  med  drugim  navaja:  " Naša  agencija  oz.  naša  nepremičninska  posrednica 
Nevenka  Jelovčan  št.  nepremičninske  licence  0054000559  je  za  navedene 
nepremičnine našla kupca g. Jureta Jankoviča in ga tudi spravila v stik z vami. Naša 
nepremičninska posrednica ga.  Jelovčan je  organizirala  sestanek s kupcem z dnem 
13.04.2009 in se skupaj z vami udeležila navedenega sestanka, ki se je na željo kupca 
g. Jureta Jankoviča opravil v prostorih podjetja Taxgroup d.o.o. na Litostrojski cesti v 
Ljubljani. Navedenega sestanka se je udeležil tudi predstavnik podjetja Taxgroup d.o.o.  
g. Šešok. Na tem sestanku se je dogovorilo, na kakšen način bo kupec g. Jankovič 
odkupil od prodajalca g. Seliškarja navedene nepremičnine. Ker je kupec sin župana 
MO Ljubljana g. Zorana Jankoviča, je na tem sestanku kupec izrazil  zahtevo,  da se 
navedene nepremičnine ne bodo kupile na ime kupca g. Jankoviča, ampak da se bodo 
kupila preko novega podjetja, oz. preko g Šešoka , kar vse bo uredil g. Šešok iz podjetja 
Taxgroup." Pismo eksplicitno navaja vlogo g. Jureta Jankovića, sina župana MOL in 
družbo  Taxgroup  v  tem  projektu.  Bistvo  projekta  je  bila  sprememba  namembnosti 
zemljišča iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče ter posledično veliko povečanje 
vrednosti. 
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Družbe iz skupine Taxgroup so v družinski lasti predvsem g. Klemna Šešoka, g. Matije 
Šešoka in ga. Janja Šešok. Deležnik družb je tudi družba Finadria Holdings in Taxgroup 
Fund iz Cipra. 

V družbi KLM naložbe so člani organa nadzora ga. Šešok Janja, ga. Zala Šešok in g.  
Klemen Šešok. V družbi KLM naložbe ima župan MOL g. Zoran Janković 62% delež . 
Družba je bila kupljena za potrebe lastniškega vstopa managerjev v lastniško strukturo 
družbe Mercator. Po javnih podatkih je imela družba naložbe v Mercatorju in Pivovarni 
Laško. Ustanovitelj družbe je družba Taxgroup. Zastopniki družbe so g. Matija Šešok, g. 
Jure Janković, g. Zoran Janković ter g. Mitja Marinšek. Župan MOL, g. Zoran Jankovič 
je pred preiskovalno komisijo zatrdil,  da kot večinski lastnik družbe KLM naložbe ne 
pozna oseb iz njenega nadzornega sveta, to je  ga. Šešok Janjo, ga. Zalo Šešok in g.  
Klemna Šešok.

Potrjena vsebina pisma nepremičninske agentke ga. Nevenke Jelovčan bi pomenila, da 
so ožji družinski člani župana MOL vpleteni v špekulativni nakup kmetijskih zemljišč s 
predpostavko, da bo sprememba namembnosti dejansko dosežena in da bodo končni 
kupci  z  nakupom  kmetijskih  zemljišč  prišli  do  visokih  finančnih  koristi,  ko  bodo  ta 
zemljišča  postala  zazidljiva,  špekulacija  pa  je  izvedljiva  izključno  z  uporabo  javnih 
pooblastil župana MOL. 

Vrednost objavljenega pisma je za preiskovalno komisijo vir podatkov, ki jih mora šele v 
dokaznem postopku dokazati, zato je potrebno izvesti pričanja vseh vpletenih oseb. V 
procesu dokaznega postopka je v več primerih prihajalo do razlikovanja v izjavah, ki so 
jih osebe dajale za medije od izjav pred preiskovalno komisijo, prav tako je prihajalo do 
medsebojno izključujočih trditev med pričami. 

Za  izvajanje  dokaznega  postopka  se  je  morala  preiskovalna  komisija  poslužiti  po 
odredbi  sodišča  ene  prisilne  privedbe  zoper  pričo  Jureta  Jankovića.  Zanj  bo 
preiskovalna  komisija  vložila  tudi  ovadbo  zaradi  suma  predložitve  lažne  listine 
preiskovalni komisiji kot opravičilo za pričanje pred preiskovalno komisijo. Izkazalo se je 
namreč, da dogodka, s čimer je opravičil pričanje ni bilo, niti o dogodku ni nič vedeli v 
domnevna  družbi  in  Gospodarski  zbornici  iz  Srbije,  ki  naj  bi   domnevni  dogodek 
organizirale. Poleg neštetega se je kasneje pojavil še sum, da mu je opravičilo za dan 
pričanja  napisala  oseba  g.  Predrag  Lučić,  ki  je  solastnik  v  družbi  Glinatea,  katere 
tretjinski lastnik je preko družbe Blue Train Investment iz Cipra g. Jure Janković. Obstaja 
torej sum, da mu je lažno listino izdala oseba, s katero imata lastništvo v isti družbi. 

Finance so dne 15.6.2010 zapisale izjave vpletenih oseb. Vpleteni v prodajo, priča  Aleš 
Seliškar  je  za  ta  medij  podal  izjave:  "Komaj  kak  mesec  potem,  ko  smo  prodali  ta 
zemljišča, je bil  sprejet  območni podrobni prostorski  načrt  (OPPN), ki  bo zemljiščem 
spremenil namembnost.",  "Taxgroup je kupil, jaz sem se pogovarjal z Jankovičem - ne z 
županom, ampak z njegovim sinom. Sin Jure je rekel,  da ne bo kupil  in da ima na 
Rudniku dosti cenejšo zemljo. Mi smo imeli 15 kupcev, vendar je vsakega odgnalo to, 
da zemlja ni  bila zazidljiva.  Taxgroup pa je rekel,  toliko damo - in to je bilo to."  Na 
vprašanje medija ali bi sestra, ki se je dolgo časa upirala ponudbam morebitnih kupcev, 
prodala zemljišče, če bi vedela, da bo kmalu zazidljivo? "Verjetno ne, ampak če bi ostala 
lastnica, to še dolgo ne bi bilo zazidljivo. Seveda bi dobili veliko več, ampak vsak nam je 
povedal, da nikoli ne bo zazidljivo. Dve leti so hodili okoli nas. Če ne bi bilo Jankoviča, 
verjetno tega ne bi niti kupovali, to je najbrž čisto vsem jasno.", nadalje "Že na začetku 
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so nam povedali: če ne mislite prodati, boste lahko še 25 let travo kosili." Vprašanje 
medija, kdo je to povedal: "Vsi ti.« Kdo natančno? "Vsi v sklopu tega, vsi iz te družbe." 
Priča Aleš Seliškar je pred preiskovalno komisijo dajal nasprotne izjave kot za medij.  
Preiskovalna komisija ne dvomi v verodostojnost zapisanih izjav priče Aleša Seliškarja 
zaradi izjav drugih prič in zaradi tega, ker preiskovalna komisija ne vidi razloga, da bi 
medij  zapisal  izjave,  ki  ji  priča  zanj  ne bi  dala.  Priči  Alešu Seliškarju  je  v  skladu z 
Zakonom o parlamentarni preiskavi dopuščena možnost, da pojasni razlike v izjavah in 
jih popravi,  sicer bo bo preiskovalna komisija zaradi očitne razlike smatrala, da pred 
preiskovalno  komisijo  ni  pričal  po  resnici  in  vložila  zoper  njega  kazensko  ovadbo. 
Okoliščine, da je bila družina, ki je imela v lasti prodajano kmetijsko zemljišče v lahko 
žrtev prekupčevalcev z zemljišči, odgovornosti za izjave ne zmanjšuje. 

Nepremičninska agentka,  ga.  Nevenka Jelovčan je za isti  članek izjavila:  "Zdajle  ne 
morem komentirati podrobnosti. Na enem sestanku v zvezi s tem poslom je bil gospod 
Jankovič, potem pa se je za nakup odločil gospod Sešok", "Ni mi v interesu, da o tem 
pišete, in ne vem, kdo vam je dal ta dopis. Nakup je bil opravljen prek Taxgroupa."

Nepremičninska agentka ga. Nevenka Jelovčan je namreč pred preiskovalno potrdila 
vpletenost g. Jureta Jankovića v transakcijo z zemljišči. Ob tem je navedla g. Klemena 
Šešoka kot nekakšnega pravnega zastopnika Jureta Jankovića. Preiskovalni komisiji je 
predložila  po  vsebini  identično  pismo,  kot  je  bilo  objavljeno  v  javnosti,  le  da  je  bil  
podpisnik  tega  pisma  g.  Peter  Razoršek.  To  pismo  je  bilo  g.  Petru  Seliškarju  tudi 
posredovano.  S  temi  izjavami  je  priča  Nevenka  Jelovčan  negirala  izjave  prič  Aleša 
Seliškarja, Klemena Šešoka in Jureta Jankovića z izjavami, ki jih je dal pred sodiščem. 
Proti priči Juretu Jankoviću bo enako kot proti priči Alešu Seliškarju podana kazenska 
ovadba, če v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi ne spremenita svojih pričanj  
pred preiskovalno komisijo, oziroma pred sodiščem. 

Župan MOL, g.  Zoran Jankovič  je o vpletenosti  sina v ta nepremičninski  posel  pred 
preiskovalno  komisijo  izjavil:  "Še  enkrat,  sin  župana  ni  bil  nikoli  v  kontaktu  s 
prodajalcem, to je prva stvar  in prosim, to sem že enkrat povedal,  ne mi še enkrat  
ponavljati." Preiskovalna komisija izjavo župana MOL g. Zorana Jankovića smatra za 
neresnično, zaradi pričanja in predložitve pisnih dokazov ge. Nevenke Jelovčan pred 
preiskovalno komisijo. Pri izjavi župana MOL je potrebno upoštevati možnost, da bi se 
poskušal  župan  MOL sklicevati  na  dejstvo,  da  je  bil  prodajalec  zemljišč  oče  Aleša 
Seliškarja, g. Peter Seliškar, vendar je imel Aleš Seliškar notarsko overjeno pooblastilo 
Petra Seliškarja, da lahko izvaja ta posel in je bil zato tudi prodajalec zemljišč. 

Okoliščine, ki  kažejo na visok interes župana MOL po zazidljivosti  teh parcel  je tudi 
naslednji. Pred Taxgroupom je predkupno pravico imela družba Slovenija projekt, ki je 
del  skupine  Energoplan,  izvajalec  del  v  Stožicah.  Priča  Robert  Rožac  iz  Slovenija 
projekta  je  dne  10.3.2008  prodajalcu  Petru  Seliškarju  posla  dopis  z  odpovedjo 
predpogodbe za ta zemljišča z navedbo "po zagotovilih župana MOL na tem območju ne 
bo prišlo do sprememb statusa kmetijskih zemljišč." Taxgroup je želel na tej lokaciji po 
pričanju g. Klemena Šešoka  graditi  logistični center. Ker Ministrstvo za kmetijstvo ni 
dalo soglasja k spremembi namembnosti, je začel MOL zagovarjati javni interes na teh 
zemljiščih  z  domnevno  potrebo  po  graditvi  poligona  varne  vožnje,  čeprav  je  priča 
Klemen Šešok izpričal, da jih o tej ideji  kot formalnemu lastniku zemljišč nihče ni niti 
povprašal.  Ministrstvo  za  kmetijstvo  bi  soglasje  dalo,  če  bi  država  za  ta  zemljišča 
izkazala  javni  interes.  Minister  za  kmetijstvo  je  pred  preiskovalno  komisijo  izpričal: 
"Ministrstvo, ki je odgovorno za kmetijski prostor niti v enem trenutku ni pristalo, da bi v 
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Smodinovcu  bila  kakršnakoli  industrijska  cona.  Mislim,  ker  mi  tega  nismo  razumeli, 
Ljubljana ima tega veliko, mi na to nikoli nismo pristali. Ko pa je kmetijsko ministrstvo 
dobilo dokument, da ne gre tu za industrijsko cono, ampak za izključno javni interes 
dveh, če temu tako rečem, javnih institucij, to je potreba po širjenju te baze, Darsove 
baze, in policijske postaje, izključno za javni interes. Kaj je potem kmetijsko ministrstvo 
naredilo:  povedalo  je,  tudi  v  tem  primeru  nobena  industrijska  cona  ali  kakršnakoli 
podobna, samo in izključno za znanega državnega investitorja, Dars in policijo, in bilo je 
poimensko tako tudi povedano, je dovoljena njihova širitev. Kronologijo naprej verjetno 
poznate." Vendar idejo MOL o poligonu varne vožnje, ki  je hotela rešiti  te parcele v 
okviru OPN MOL, ni  podprlo niti  Ministrstvo za notranje zadeve. Aro, ki jo je družba 
Slovenija projekt nakazala prodajalcu Seliškarju je v imenu prodajalca Slovenija projektu  
vrnila družba Taxgroup. 

V  teku  pričanj  Aleša  in  Petra  Seliškarja  je  preiskovalna  komisija  prišla  tudi  do 
utemeljenega  suma,  da  je  tretja  oseba  brez  vednosti  ali  pooblastila  priče  Petra 
Seliškarja na MOL vložila dva predloga sprememb namembnosti. Priča Peter Seliškar je 
iz MOL odstopljena in njemu na vpogled predložena dokumenta zavrnil kot svoja. Datum 
domnevno ponarejenih vlog sovpada z datumi, ko se je za zemljišča zanimala družba 
Slovenija projekt. 

Iz vsega navedenega sledi, da parcelam MOL v novem OPN MOL ni želel spremeniti  
namembnosti vse dokler se v poslu ni pojavil sin župana MOL in z županom poslovno 
povezana družba Taxgroup. 
Pri obravnavi tega primera je potrebno opozoriti še na stanje pravne ureditve, ki je po 
mnenju preiskovalne komisije obvod do odkupa kmetijskih zemljišč pravnim ali fizičnim 
osebam,  ki  se  s  kmetijsko  dejavnostjo  ne  ukvarjajo.  V  skladu z  zakonodajo,  ki  ima 
namen ščititi kmetijske površine, mora fizična oseba, ki želi odkupiti kmetijsko zemljišče 
od druge fizične osebe imeti t.i. status kmeta. Na območju MOL je bil v preiskovanih 
primerih način odkupa parcel, ki se jim je kasneje v OPN MOL spremenil status, v vseh 
primerih enak. Lastnik kmetijske zemlje je ustanovil gospodarsko družbo, oziroma je v 
praksi za kmeta družbo ustanovil kar zainteresirani kupec. Lastnik kmetijske zemlje kot 
stvarni vložek v družbo prenese kmetijska zemljišča in družbo, skupaj z zemljišči proda 
družbi  v lasti  kupca, čeprav namen družbe kupca ni v ničemer povezan s kmetijsko 
dejavnostjo. V transakcijah s kmetijskimi ali drugimi zemljišči, v katere je bila vpletena 
družba Taxgroup, je vedno vpleteno še podjetje iz Cipra. Razlog za to je davčne narave,  
lahko gre tudi za prikrivanje dejanskega lastnika ali  financerja transakcije z zemljišči. 
Preiskovalna komisija je v večini primerov tudi ugotovila, da so transakcije z zemljišči 
financirane s hipotekarnimi krediti, pri čemer se je v večini primerov pojavila banka Hypo 
oziroma  družba  Hypo  leasing,  pri  čimer  so  bili  dani  krediti  v  povprečju  dvakratnik 
prodajne cene prvotnih lastnikov, ki so praviloma fizične osebe. 

Preiskovalna  komisija  na  osnovi  analize  izjav  vpletenih  zaključuje,  da  minister  za 
kmetijstvo  ravno  zaradi  javnih  opozoril  preiskovalne  komisije  ni  dal  soglasja  k 
spremembi namembnosti za zemljiščem na lokaciji Smodinovec. Preiskovalna komisija 
zemljišča  družbe  Electa  ni  dala  oceniti  sodnemu cenilcu,  javni  viri  so  ocenili  višino 
pridobitve  premoženjske  koristi  v  primeru  vključitve  teh  zemljišč  v  OPN  MOL  kot 
zazidljiva, na 8 do 12 milijonov evrov. Za ta zemljišča ni logično, zakaj bi jih Taxgroup  
odkupil od prvotnih lastnikov, družine Seliškar pred sprejemom OPN MOL brez garancij, 
da bo OPN MOL v predlagani obliki res sprejet. 

4.4.3 Sum poslovanja z zemljišči na območju MOL preko družb v davčnih oazah

86



Parlamentarna preiskava glede sumov, da so družinski člani župana MOL ali celo on 
osebno  vpleteni  v  transakcije  z  zemljišči,  ki  jim  je  MOL  s  spremembo  OPN  MOL 
spremenila namembnost ali dovoljeno vrsto gradnje, še ni zaključena, je pa glede na 
težo primera  in  količino  posrednih  dokazov upravičena do nadaljnjega preiskovanja. 
Dokazana vpletenost župana MOL ali njegovih družinskih članov v sume vpletenosti v 
transakcije z zemljišči zaradi sprememb OPN MOL bi namreč pomenila enega večjih 
korupcijskih primerov o vpletenosti nosilca javnih pooblastil. Najbolj verjeten motiv za 
taka dejanja je zadolženost družb v lasti družinskih članov župana. 

V uvodu je potrebno pojasniti, zakaj parlamentarna preiskava še ni zaključena, kateri so 
posredni dokazi in katere poti lahko preiskovalna komisija izbere za dokazovanje. 

Največjo  oviro  pri  parlamentarni  preiskavi  predstavlja  institut  t.i.  "beneficial  owner" 
oziroma institut upravičenega lastnika. Zainteresirana pravna ali fizična oseba v davčni 
oazi  kot  so  Ciper,  Britanski  deviški  otoki  ali  Liechtenstein  preko  družb,  ki  nudijo  te 
storitve, kupi ali ustanovi gospodarsko družbo s celotno infrastrukturo. V okviru družbe 
so osebe v organu nadzora, direktor, sekretariat, računovodja, formalni lastnik deleža ali  
delnic,  registracijski  odvetnik.  Kot upravičeni  lastnik se njegovo ime ne pojavi  nikjer, 
pridobi  samo  certifikat  o  lastništvu.  Celotna  formalna  struktura  družbe  je  glede 
poslovanja  družbe  podrejena  upravičenemu  lastniku.  V  okviru  preiskovalne  komisije 
smo prišli  do podatka, da je večji  ponudnik teh storitev na Cipru družba One World 
Fiduciaries. Priča Klemen Šešok je izpričal, da je preko te družbe ustanovljenih tisoče 
družb. Datum ustanovitve take družbe je v določenih primerih nedosegljiv tudi uradnim 
organom  Republike  Ciper,  z  njim  razpolagajo  samo  upravičeni  lastnik  in  družba 
ustanoviteljica na Cipru. 

Kljub  članstvu  v  EU  se  organi  Republike  Ciper  zelo  zadržano  obnašajo  do  zahtev 
organov  pregona  po  podatkih  o  slovenskih  državljanih,  ki  imajo  tovrstna  lastniška 
upravičenja do družb s sedežem na Cipru. Preiskovalna komisija se je preko parlamenta 
Republike Ciper obrnila na državnega tožilca Republike Ciper z zahtevkom po podatkih 
o upravičenih lastnikih določenih družb s sedežem na Cipru, ki smo jih zasledili v poslih 
z  zemljišči  na  območju  MOL,  vendar  odgovora  še  nismo  pridobili.  Vsa  podjetja,  s 
sedežem na Cipru, ki smo jih zasledili v okviru parlamentarne preiskovalne komisije in 
so vključena v transakcije z zemljišči pred sprejemom OPN MOL imajo lastniške deleže 
v  podjetjih  s  sedežem v  Republiki  Sloveniji,  v  vseh podjetjih  pa  je  vpletena družba 
Taxgroup.  Na  eni  strani  je  torej  ciprska  družba  One  World  Fiduciaries,  na  drugi  
Taxgroup, vsa podjetja, ki so se pojavljala v teh transakcijah so proizvod teh dveh družb. 

Sume vpletenosti podjetij ožjih družinskih članov župana MOL, g. Zorana Jankovića, je 
možno preiskovati v nadaljevanju na dva načina. Z nadaljevanjem uradnega postopka 
preko institucij Republike Ciper, ali preko zaslišanj prič. Kot priče lahko nastopijo osebe 
iz domnevne strukture družb Jureta Jankovića in osebe zaposlene v družbi Taxgroup.

Preiskovalna komisija je pridobila več podatkov o lastništvu družb, ki so se pojavila v 
poslih z zemljišči na območju OPN MOL. Težavo predstavlja dejstvo, da se praktično za 
vsak  zemljiški  posel  pojavi  druga  družba  s  sedežem  na  Cipru  in  druga  družba  s 
sedežem  v  Republiki  Sloveniji.  Glede  na  pridobljene  podatke  preiskovalna  komisija 
zaključuje, je tabela družb Jureta Jankovića z novembra 2009 verodostojen podatek, ki  
ga je potrebno dokazati v postopku parlamentarne preiskave. Pomemben element teh 
podatkov je, da so se v javnosti pojavili  po hišni preiskavi družbe Taxgroup v okviru  
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kriminalistične preiskave zoper Bineta Kordeža in zadeve Merkur. Analiza izjav akterjev 
iz te tabele kažejo, da so akterji  sprva zanikali  svojo vlogo ali  se do nje niso hoteli 
opredeliti. V postopku parlamentarne preiskave je lastništvo za družbo Finadria Holdings 
Limited priznana s strani Matije in Klemena Šešoka. Za družbo Green Appolo Limited je 
preiskovalna komisija dobila potrditev priče, da je v lasti g. Denisa Pereta. Pomemben 
podatek predstavlja dejstvo, da vse tri družbe nastopajo skupaj v projektu hotela Cubo 
in družbe Trstenjak 2000. Preiskovalna komisija je od medijev pridobila dokumentacijo, 
ki opisuje vlogo Jureta Jankovića v kreditiranje družbe Hotel Cubo, zato obstaja resen 
sum,  da je  do  sedaj  izpričana  vloga Klemena in  Matije  Šešoka namerno  zavajanje 
preiskovalne  komisije  ter  da  sta  pred  preiskovalno  komisijo  namerno  izpovedala  le 
toliko, kolikor sta smatrala za nujno potrebno glede na tedaj znane podatke. V kolikor se 
podatki  pridobljene  dokumentacije  potrdijo  v  postopku  parlamentarne  preiskave, 
parlamentarna preiskovalna komisija smatra, da je bila deležna lažnivega pričanja. V 
poročilu smo že omenili, da je oseba iz te strukture podjetij g. Predrag Lučić s strani  
preiskovalne komisije osumljen vpletenosti v izdajo lažne listine za namen izogibanja 
postopkom parlamentarne preiskovalne komisije. 

Družba  Tabia  je  bila  tudi  vpletena  v  preprodajo  zemljišč,  ki  jim  je  novi  OPN MOL 
spremenil  status  površin  za  šport  v  zemljišča  za  stanovanjsko  gradnjo  z  visokim 
faktorjem zazidljivosti. Priča Klemen Šešok je sicer izpričal, da je po njegovih podatkih 
lastnik g. Janez Kraševec, vendar preiskovalna komisija dvomi, da je to res, oziroma da 
je to bil ves čas od ustanovitve družbe. Priče Janeza Kraševca preiskovalna komisija še 
ni zaslišala, za javnost ni znal povedati, kdaj je družbo ustanovil, niti kdo je njen direktor.  
Poleg naštetega je bil v javnosti predstavljen dokument, ki kaže, da je Jure Janković na 
Cipru  kot  upravičeni  lastnik  zaveden  s  številko  osebnega  dokumenta.  Preiskovalna 
komisija sumi, da se je Jure Janković pred preiskovalno komisijo skliceval na določbe 
zakona  o  parlamentarni  preiskavi,  ki  mu  daje  procesno  pravico  ne  odgovarjati  na 
vprašanja ravno zaradi vpletenosti v posle na osnovi sprememb OPN MOL. Pomembna 
okoliščina je dejstvo, da so se vsi opisani dogodki zgodili v času pred sprejemom OPN 
MOL. 
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Preiskovalna komisija je preverjala tudi okoliščine posojila v višini 3 milijone evrov na 
osebni  račun  Jureta  Jankovića  s  strani  posojilodajalca  Marjana  Pišljarja.  Zaradi 
nevračila je g. Marjan Pišljar dosegel prepoved razpolaganja s 50% deležem krovne 
družbe Electa Holding Juretu Jankoviću, oziroma je na družbi vpisan zaznamek: "Na 
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. In 921/2010 z dne 27.09.2010 se 
zaznamuje prepoved razpolaganja ali obremenitve poslovnega deleža in vpiše zastavno 
pravico upnika Marjana Pišljarja, Rovtarske Žibrše 35, Rovte." Priča Marjan Pišljar pred 
preiskovalno komisijo ni vedel, za kateri namen je Jure Janković posojilo vzel, zato je 
preiskovalna  komisija  Davčni  upravi  Republike  Slovenije  predlagala  davčni  pregled 
Jureta Jankovića. Davčni pregled je bil uveden, rezultatov preiskovalna komisija še ni 
prejela. Tudi posojilo časovno sovpada s preprodajami zemljišč. Preiskovalna komisija 
bo v končno poročilo zapisala ugotovitve Davčne uprave Republike Slovenije, če bodo 
rezultati oziroma transakcije kakorkoli povezane z javnimi pooblastili  župana MOL, g.  
Zorana Jankovića. 

Župan MOL je  zanikal,  da  bi  bil  ustanovitelj,  družbenik  ali  član  nadzornega  odbora 
kakšne družbe na Cipru.

5. PREDLOGI SKLEPOV ZA SEJO DRŽAVNEGA ZBORA

Preiskovalna komisija predlaga, da Državni  zbor po obravnavi  tega poročila sprejme 
sledeč 

S  K  L  E  P :
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1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za pravosodje, da uporabi 
vsa obstoječa pravna sredstva in mednarodne sporazume ter po potrebi predlaga 
nove  ukrepe,  ki  bodo  pravosodnim organom in  organom pregona  omogočale 
učinkovito pridobivanje podatkov o slovenskih državljanih, ki imajo gospodarske 
družbe v davčnih oazah. 

Alenka Jeraj
predsednica

V prilogi:
- Dobesedni zapis pričanja priče Damijana Jankovića na 6. seji
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Priloga: 1

Priloga 1: Dobesedni zapis pričanja priče Damijana Jankovića na 6. seji:

"Prehajamo k zaslišanju tretje priče Damijana Jankovića, direktorja; pardon četrte; direktorja 
Elekte Inženiring d.o.o., Elekta Holding d.o.o, Elekta Naložbe d.o.o.
Prosim, da vstopi v malo dvorano priča Damjan Janković.

Prekinjam za minutko.

(Seja je bila prekinjena ob 10.37)

(Seja se je nadaljevala ob 10.39.)

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Nadaljujemo. Ugotavljam, da smo sklepčni. 
Damijan Janković, na današnjo sejo Preiskovalne komisije za ugotovitev politične 

odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, 
najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali 
proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov 
stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, 
projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske 
gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, 
projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s 
sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih 
investicij javnega pomena na področju tako imenovanih visokih gradenj v javne zdravstvene 
objekte, zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni 
netransparentno in negospodarno, ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in 
medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so 
vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za 
ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem, ste 
povabljeni na podlagi dokaznega sklepa z dne 4. februar 2010, kot priča. 

Preden začnemo z zaslišanjem, bi vas rada opomnila, da imate pravico odkloniti odgovor 
na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika 
v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. 

Nadalje vas želim opozoriti, da ste dolžni govoriti resnico, in da morate preiskovalni 
komisiji povedati vse, kar vam je o predmetni zadevi znano. Krivo pričanje pomeni kaznivo 
dejanje po 289. členu Kazenskega zakonika. 

Hkrati vas prosim, da v skladu z Zakonom o tajnih podatki predhodno opozorite 
preiskovalno komisijo, če boste v svojem pričanju povedali podatke, ki so označeni s stopnjo 
tajnosti, da bomo lahko opravili nadaljevanje pričanja brez navzočnosti javnosti ter pri tem 
navedete za katero stopnjo tajnosti gre.

Ugotavljam, da je s pooblastilom tukaj odvetnik Milan Krstič. V skladu s šestim 
odstavkom 11. člena Zakona o parlamentarni preiskavi, se lahko posvetujete s svojim 
odvetnikom le o tem ali naj odgovorite na zastavljeno vprašanje ali ne, in sicer iz razloga, če je 
verjetno, če je verjetno, da bi z odgovorom spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo 
sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon.

Prosim za zapisnik, za naslednje podatke.
Ime in priimek. 
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DAMIJAN JANKOVIĆ: Damijan Janković.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Poklic?

DAMIJAN JANKOVIĆ16: Univerzitetni diplomirani ekonomist.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Prebivališče?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Trnovski pristan 22, Ljubljana.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Rojstni kraj?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ljubljana.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: In leto rojstva?

DAMIJAN JANKOVIĆ:1975.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ob tem vas obveščam, da ste dolžni preiskovalni 
komisiji sporočiti morebitno spremembo prebivališča.

Namen zaslišanja je preveriti ali so bili viri sredstev za projekte gradbenih investicij 
javnega pomena financirani s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine 
Ljubljana, pridobljeni in porabljeni v skladu z namenom in zakonodajo.

Najprej morda pojasnilo, vam in morebiti vašemu zastopniku, pojasnilo je potrebno, ker 
na eno vprašanje, kljub zakonski obvezi vaš oče na pričanju pred to komisijo, na predlog 
zastopnika ni odgovoril. Parlamentarna preiskovalna komisija ugotavlja politično in ne kazensko 
odgovornost nosilcev javnih funkcij, kar vaš oče, kot župan je. Vi nastopate izključno kot priča in 
pojasnjujete zadeve v povezavi z opravljanjem funkcije župana Ljubljane. Ob tej točki trčita 
skupaj zasebnost in javnost župana, zato vas bomo spraševali izključno stvari, ki so nujne za 
pojasnjevanje odgovornosti župana.

Po javno dostopnih podatkih o podjetju Trgovsko-poslovni center Barje d.o.o., ki je 
delovalo na istem naslovu, kot danes družba Elekta d.o.o., sta bila ustanovitelja družbe Barje 
Elekta, ki jo je vodil še vaš oče in Ljubljanske Mlekarne d.o.o. Ljubljanske Mlekarne so bile tudi 
lastnik parcel 706/2, 711/2, 719/2, 730/1, 730/2, 730/13, 730/14, 730/15, 735/2, 735/3, 743/2, 
743/5, 746/2, 746/3 in 751/2. 

Kot predhodno vprašanje, prosim povejte: So Ljubljanske Mlekarne v družbo Trgovsko 
podjetje center Barje d.o.o. zemljišča prenesla ali ste, kot pišejo mediji, te parcele od Ljubljanskih 
Mlekarn kupili po ceni 6 do 8 tedanjih mark na kvadratni meter?

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: gospa predsednica, jaz se opravičujem, ampak ali 
preden začne gospod odgovarjati na to vprašanje, bi imeli mi eno vprašanje za vas. Zato, ker je 
povabljen, kot priča in mora vedeti na kaj se nanaša, katero točko vaše teme se nanaša njegovo 
zasliševanje. To je prva stvar, ki njemu ni jasna.

Drugo. Ta dokazni sklep, ki ste ga vi omenili - ali je bil sprejet legalno z večino članov, 
ali je to sprejeto ali to komisija dela naprej, ne glede na to, da je to manjšinski sklep, bi rekel. Po 
podatkih, ki jih imamo... samo na kratko, če  rečete, ali je ta sklep veljaven ali ne. Dokazni sklep.

16 Iz magnetograma so zaradi zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov, odstranjeni osebni podatki, ki so jih 
navedle priče na začetku zaslišanj.
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PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Glejte, če ne bi bil veljaven, gospoda Jankovića ne 
bi vabili, kot pričo. Kar je komisija sprejela in kar sprejme, ne glede na kakšno večino - s podpisi 
ali kakorkoli je veljavno in skladno s tem je bil tudi povabljen.

Kaj preiskujemo je znano iz izreka, ki sem vam ga prebrala in ga je tudi skupaj z vabilom 
prejel. Sama pa sem nekaj stvari dodatno pojasnila, ravno zato, da vemo o čem govorimo in se o 
tem pogovarjamo.

Kot priča je vabljen gospod Janković in on lahko odgovarja, vi lahko njemu pač sugerirate 
odgovore ali ne.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Ne bom se vmešaval.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Vprašanj nam, pa vi ne morete postavljati.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Glejte, to je parlamentarna komisija, mi nismo na 
nekem nočnem preiskovalnem zaslišanju. Lahko normalno zadevo pojasnite. Kdo je 
preiskovanec v tej zadevi? Ali se že ve?

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Mi smo povedali...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Mogoče je njegov oče preiskovanec?! Recimo.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Preiskovanca še nismo določili, za enkrat.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Niste ga določili?!

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ne, za enkrat smo določili priče, preko katerih 
pričevanj bi prišli do preiskovanca.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Torej, ali je možno, da bo potem gospod Zoran 
Janković postal preiskovanec v...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Glejte, gospod, to ni vaša stvar kdo bo postal 
preiskovanec v tej zadevi, to je stvar preiskovalne komisije. Gospod Janković je bil povabljen, 
kot priča, tudi gospod župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković je bil povabljen kot 
priča. In kako bodo tekli nadaljnji postopki v preiskovalni komisiji, je stvar preiskovalne 
komisije, ne pa vas.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: V redu. 
Lahko povem samo še to, dovolite mi, da še to povem, da vaš pravni pouk, ki ste ga dali 

meni in gospodu Damijanu Jankoviću ni bil popoln, ker to kar ste citirali, da se lahko z mano, kot 
pravnim pooblaščencem konzultira samo glede tega ali bo odgovoril ali ne, je samo del 
pooblastil, ki jih ima pravni pooblaščenec. In to izhaja iz Zakona o parlamentarni preiskavi.

Hvala lepa.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Hvala.
Lahko zdaj nadaljujemo?
Torej sprašujem gospod Damijan Janković, ali so Ljubljanske Mlekarne v družbo 

Trgovsko poslovni center Barje d.o.o. zemljišča prenesla ali ste jih kupili po ceni do 6 do 8 
tedanjih mark na kvadratni meter?
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DAMIJAN JANKOVIĆ: Glejte, jaz bi za začetek samo to povedal. Ne vem, ali vi 
pričakujete, da se bom jaz spomnil vseh poslov Elekte od njene ustanovitve do danes?! Ker, vi 
me z ničemer niste obvestili o čem me boste spraševali. Tako, da lahko povem kolikor se 
spomnim.

To zemljišče je bilo odkupljeno leta 1996 po ceni, ki je v tem trenutku ne znam povedati. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Družbo Barje d.o.o.... To je vse?!

DAMIJAN JANKOVIĆ: To, kar ste me vprašali.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Družbo Barje d.o.o. ste leta 2005 pripojili k družbi 
Elekta inženiring d.o.o. in s tem tudi ta zemljišča. Kot je razvidno iz dokumentacije so ta 
zemljišča temeljni vir kreditne sposobnosti družbe iz Elekta Holdinga. Iz letnega poročila 
podjetja, stran 10 za poslovno leto 2008, poslovne skupine Elekta Holding je razvidno, da imate 
veliko kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti v primerjavi z lastnim kapitalom. Enostavno 
skupina Elekta je precej zadolžena. 

Ali lahko potrdite, da ste zemljišča ob počivališču Barje prodali Hypo Leasingu po načelu 
"sale and lease back" zato, da ste za ta zemljišča pridobili kredite za poslovanje Elekte Holdinga?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ja, to je res, res smo prodali po principu "sale and lease back", 
ampak teh sredstev nismo porabili za poslovanje Elekta Holdinga. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Vaš oče je po prejšnjem pričanju za medije potrdil, 
da vam je podjetje Elekta prodal, da pa za to še ni prejel vse kupnine za podjetje.

Torej ste mu še dolžni del izplačila za Elekto? Ali to drži oziroma ali je to res?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne drži. Nisem dolžan jaz, ampak je dolžna Elekta Holding?

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Podjetje Elekta Holding je dolžno poravnati 
kupnino, ki še ni poravnana?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Tako je. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Vaš oče je za medije večkrat poudaril, da so 
zemljišča ob postajališču Barje tako ali tako zazidljiva že več let. Mi imamo tukaj dokument, da 
veljavni akt MOL-a omogoča samo gradnjo novih, torej o tem govori 58. člen Prostorskega plana 
Mestne občine Ljubljana, zdaj veljavnega, ki pravi: "Gradnja novih prostostoječih objektov ni 
možna. Vsi drugi posegi so dovoljeni le za izboljšave bivalnih razmer obstoječih uporabnikov."

Lahko potrdite, da na teh zemljiščih, po veljavnih aktih, ne morete graditi stanovanj za 
trg?

DAMIJAN JANKOVIĆ: V tem trenutku je namembnost na teh zemljiščih za zdravstvo, 
šolstvo in šport. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Torej...

DAMIJAN JANKOVIĆ: Lahko bi gradili bolnice, lahko bi gradili šole in tako naprej.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Stanovanj pa ne?

DAMIJAN JANKOVIĆ: V tem trenutku ne.
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PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Iz predloženih aktov Mestne občine Ljubljana, 
natančneje Občinskega prostorskega akta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, vam bomo 
pokazali, je razvidno, da je predvidena stanovanjska gradnja, po spremembi, torej vaš oče, ki ste 
mu dolžni, oziroma podjetje Elekta Holding še kupnino, bo mestnemu svetu predložil predlog, da 
se ob teh parcelah na račun občine uredi dve krožišči, in navezava do postajališča Barje z 
dostopom do avtoceste z obeh smeri. V Ljubljani najbrž ni tako privilegiranega lastnika zemljišč, 
da bi mu župan uredil celo poseben dostop do avtoceste. Ukvarjate se, torej podjetje, ki ga vodite, 
z gradnjo stanovanj, zato gotovo lahko ocenite za koliko se bo povečala vrednost zemljišč, teh 
vaših zemljišč, če bo ta akt sprejet.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Glejte, to...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Najbrž poznate...

DAMIJAN JANKOVIĆ: ...to je itak dokument, ki ga vsi poznamo, po vsej verjetnosti 
ga tudi vi, vidim, poznate.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Torej, lahko ocenite za koliko se bo vrednost 
zemljišč povečala s tem, ko bi se te...

DAMIJAN JANKOVIĆ: Vprašanje...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: ... narejeno.

DAMIJAN JANKOVIĆ: ....če bi se povečala. Ker gradnja v tem trenutku, vemo da se 
stanovanja slabo prodajajo, da je stanovanjska gradnja v krizi in mogoče bi bilo bolj smiselno 
graditi privatne bolnice, recimo, na tem zemljišču. Tako, da bi ocenjeval ali se poveča ali ne.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: No, ampak vaš interes je, da bi se tam gradila 
stanovanja, tak je bil predlog.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Daleč od tega. Kako pa vi to veste kaj je moj interes!?

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Gospod Gajšek je prej povedal, načelni urbanizma 
v Mestni občini Ljubljana, da je bila individualna ponudba oziroma predlog, da se na ta način to 
območje uredi.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Glejte...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Da se spremeni namembnost, ki bi omogočila 
gradnjo stanovanj.

DAMIJAN JANKOVIĆ:...razmere na trgu so se precej spreminjale skozi leta, in v 
nekem trenutku, ja, recimo pred šestimi sem imel interes graditi stanovanja, danes pa vprašanje, 
če imam še interes, ker ne vem komu jih bom prodal.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Stanovanja ali zemljišče? Ne veste, karkoli že.
No, ampak na vsak način se bo s temi spremembami povečala vrednost zemljišč v 

primerjavi....
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DAMIJAN JANKOVIĆ: Še enkrat, še enkrat poudarjam, ne vem če se bo povečala.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Mislite, če je dostop do avtoceste in dvojno 
krožišče, da to ne poveča vrednosti zemljišča, če je lažji in boljši dostop.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ampak bo treba ta dostop zgraditi veste.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ja, če je predviden, se najbrž bo...

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne vem.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: ...do zdaj ko ni bil, se ni to dalo.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne vem, jaz nič ne vem o tem. Mogoče vi več veste.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Povečana vrednost zemljišč bo tudi dobra 
garancija za pridobivanje višjih kreditov. Se s tem lahko strinjate?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Še enkrat povem, ne vem če se bo povečala vrednost zemljišč.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ste se z očetom županom Ljubljane kdaj 
pogovarjali kako bi bilo dobro urediti okolico teh parcel, da bi zrasla cena teh zemljišč?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Glejte, o zasebnih pogovorih z očetom pa res ne bom tukaj 
razlagal.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Je po vašem koruptivno dejanje, če oče uporabi 
župansko moč, da poveča vrednost zemljišča lastnikom, ki so mu še dolžni kupnino?

DAMIJAN JANKOVIĆ: To je neumnost in ne bom odgovarjal.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Vam je oče kdaj omenil za kaj gre v spremembe 
teh prostorskih aktov pred koncem županskega mandata?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Kolikor jaz vem, je določeno s strani države, da morajo občine 
v določenem roku sprejeti nove prostorske načrte.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Se strinjate z navedbo Financ, da bo po sprejetju 
tega akta Mestne občine Ljubljana vrednost parcel 100-krat večja, kot ob nakupu?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Pa to sem vam že povedal!

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Da se ne bo povečala vrednost.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Težko ocenjujem, da se bo povečala.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Glejte, jaz če vas vprašam, bi vas prosila za 
odgovor, tudi če boste kdaj morali kakšno stvar dvakrat ali trikrat povedati.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Gospa predsednica, dovolite mi; to dela, ne dela ne 
vem; ampak važno je, da vam povem, da vi slišite.
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PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Glejte...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Vam povem nekaj. Vaša vprašanja vsebujejo že 
odgovore, ali veste, to so vprašanja, ki ne bi bila dopustna po nobenem zakonu, ki ga vi 
uporabljate. Vi imate izhodišče in rečete "Vi se z očetom pogovarjate o tem kako boste nekaj 
dodatno zaslužili..." ampak, to izhodišče, vprašanje mora biti takšno, da omogoči človeku, da se 
izjasni - da ali ne. Vi pa nimate te možnosti, temu se reče sugestibilno vprašanja. In jaz bi 
prosil,...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Hvala.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: ...da tega ne delate.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Hvala za pripombo.
Jaz citiram pač stvari, ki so v medijih. To je tudi ena od možnih pridobitev, se pravi, 

dokument oziroma navedbe ali vprašanja, ki jih postavljam gospodu Jankoviću izhajajo tudi iz 
tega, kar so poročali mediji, in mi morate dovoliti da to na tak način citiram. In če so potem citati 
iz, na primer Financ ali kaj podobnega takšni, se pa strinjam, da so lahko sugestivni, nekdo pač 
nekaj domneva in to postavi kot tezo.

DAMIJAN JANKOVIĆ: No, saj sem odgovoril, sem odgovoril. Težko ocenjujem, da se 
vrednost povečuje, nikakor pa ne 100-krat, to je neumnost. In časnik Finance velikokrat piše 
kakšno neumnost.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Kako pa to, glede na to, da se ukvarjate... kaj pa 
potem po vašem mnenju povečuje vrednost takšnih zemljišč?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Marsikaj...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Cesta ne?

DAMIJAN JANKOVIĆ: ...veliko faktorjev je, veliko je faktorjev, ki lahko povečajo 
vrednost zemljišč.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Na primer?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Saj pravim, veliko faktorjev je. In kdor je v tem poslu, pozna 
kateri so ti faktorji in to tako na splošno govoriti je nesmiselno, o tem govorijo tudi knjige in tako 
naprej, strokovni članki. Tako, da...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Nam ne boste povedali kakšni?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Glejte, nima smisla, ne morem tukaj o tem predavati. Mislim, 
da nisem na predavanju ali ne.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Jaz vas vprašam, vi lahko odgovorite lahko tudi ne 
odgovorite.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Jaz sem odgovoril.
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PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: V redu.
Za Finance ste izjavili, citiram: "Elekta namerava sama razvijati to lokacijo. Mi se 

ukvarjamo z gradnjo stanovanjskih objektov, za lokacijo pa se zanima tudi neko trgovsko 
podjetje."

Nam lahko poveste katero trgovsko podjetje se zanima za te parcele?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Se je zanimalo?

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Katero trgovsko podjetje se je zanimalo?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Neka tuja družba.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ne boste povedali katera?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ali to pomeni, da bo vaš oče, kot župan s 
komunalno ureditvijo poskrbel za atraktivnost lokacije, cestno infrastrukturo, vi pa boste, kot sin, 
to za dobro ceno prodali neki veliki trgovski verigi?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Boste s tem dobičkom izplačali očetu županu 
preostalo kupnino za Elekto?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Če ne bo dobička, ne bom izplačeval.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Hvala za odgovore.
Sprašujem še člane komisije, če želi še kdo postaviti kakšno vprašanje?
Gospod Pukšič.

FRANC PUKŠIČ: Hvala lepa.
Bilo je rečeno, da so ta zemljišča po prostorskem planu za gradnjo medicinske fakulteta, 

za nekatere druge šolske objekte, bolnišnice in tako dalje. Tako za enkrat piše tudi v urbanističnih 
podatkih mestne občine. 

Kdo pa je dal predlog urbanistom, da namembnost teh prostorov spremenijo? Glede na to, 
da je vaša firma lastnik tega. Torej, ste dali vi, kot direktor ali kdo drug?

DAMIJAN JANKOVIĆ: To pripravljajo strokovne službe, te nove prostorske akte. In 
mislim, da celo mi nismo dali nobene... Ne morem pa natančno povedati - ali smo poslali na 
strokovne službe kakšno pobudo ali ne. Ampak, v zadnjem času je nismo, v tem ali prejšnjem 
letu je nismo.

FRANC PUKŠIČ: Morala bova izmenično vklapljati in izklapljati.
Ali katera od teh parcel, saj ste direktor firme, tudi kmetijsko zemljišče?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne.

FRANC PUKŠIČ: Iz podatkov, ki jih imamo mi, in sicer podatki iz registra nepremičnin, 
piše, da je parcela 730/14 v delu kmetijsko zemljišče, in sicer 2827 kvadratnih metrov. 
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DAMIJAN JANKOVIĆ: Mislim, da to ni pravilen podatek. Dejansko so vsa zemljišče v 
danem trenutku zazidljiva. Razpolagate z napačnimi podatki. 

FRANC PUKŠIČ: Ja, to seveda zdaj vaša ocena, da razpolagam z napačnimi podatki. 
Takšni so uradni podatki in izven uradnih podatkov, razen če se dela drugje in drugače, tudi po 
kakšni drugi liniji, privat in pod mizo, potem so seveda dejanski podatki, kar se res velikokrat 
izkaže bistveno drugače kot uradni podatki.

Poglejte, tudi iz 58. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih piše, da na teh objekti 
torej lahko delaš samo tisto, kar je v zvezi s komunalnim urejanjem ali pa se dovoli za izboljšanje 
bivalnih površin in tako dalje.

Na osnovi česa ste potem vi izjavili v Financah oziroma tudi gospod župan, da je to že 8 
let zazidljivo zemljišče, če pa iz uradnih podatkov kaže, da so še kmetijska zemljišča in še vedno 
velja, tako, kot ste že sami povedali, ureditev Mestne občine Ljubljana in seveda tudi 58. člen 
Odloka o prostorskem urejanju.

DAMIJAN JANKOVIĆ: To je čisto nov podatek. Še enkrat povem, ta zemljišča so 
zazidljiva že dalj časa. Jaz mislim, da že od samega nakupa naprej. In njihova namembnost je 
šolstvo, zdravstvo, šport. To je razvidno iz vseh dokumentov, javno dostopnih dokumentov.

FRANC PUKŠIČ: Ja, iz javno dostopnega dokumenta je razvidno, da je kmetijsko 
zemljišče, tako da o tem torej toliko. 

In jaz bi predlagal, da s strani mestne občine dobimo podatek kdo je predlagal spremembo 
mestni občini na teh zemljiščih. To je.

Drugo pa, želel bi tudi podatek, kdo je predlagal dve krožišči. Namreč, iz prostorskega 
plana, prav za ta zemljišča je razvidno, da se bosta na novo gradili dve krožišči, podvoz ali 
nadvoz, priključek preko obeh bencinskih črpalk do tega zemljišča, kar seveda popolnoma jasno 
pove, da zemljišče, ki je bilo ali ki je v tem trenutku kmetijsko zemljišče in bo postalo stavbno 
zemljišče, ki bo priključeno na avtocesto, postane to popolnoma nekaj drugega, kot pa veljavno 
kmetijsko zemljišče.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Še enkrat povem, to so zazidljiva zemljišča in v kolikor je 
sicer vpisana namenska raba, še vedno kmetijsko zemljišče, to ne pomeni, da to ni zazidljivo 
zemljišče, ker iz urbanističnih načrtov je razvidno kakšna je namembnost. Namenska raba ne 
pove dejanske namembnosti zemljišča. To ste si vi tam sprintali. 

Še to, pa krožišč ni predlagala ne Elekta ne jaz osebno ne kdo povezan z mano, z mojo 
družbo.

FRANC PUKŠIČ: Ja, saj verjamem, da niste vi predlagali, verjamem, da so to strokovne 
službe urbanizma Mestne občine Ljubljana predlagale, ampak čisto slučajno pa je pred leti Elekta 
od Ljubljanskih Mlekarn to odkupila in seveda čisto slučajno pa je nekdo tudi predlagal 
spremembo teh prostorov, tudi iz kmetijskih zemljišč namreč podatki, ki jih imamo, piše iz 
dejanske rabe zemljišč, ne samo namenska raba, ampak dejanska raba zemljišč. In seveda je to v 
povezavi, da torej iz kmetijskega zemljišča potem prideš na gradbeno zemljišče, katerega lastnik 
si, namreč iz tega še vedno izhaja, tako kot ste sami rekli, firma Elekta gospodu Jankoviću ni 
izplačala in poplačala kupnine, to pomeni, da je po eni strani funkcionar, politik, župan, ki preko 
služb ureja prostor v Ljubljani, po drugi strani pa je tudi lastnik zemljišč, ker je lastnik Elekte, ki 
jo je sicer prodal ampak ni dobil plačane kupnine. Torej, zelo težko slovenski javnosti dopoveste, 
da ni tako. Namreč, sam sem župan ene manjših občin in v koliko bi jaz ali moji otroci kupili 
neko kmetijsko zemljišče, potem pa bi službe občine predlagale spremembo prostorskega plana, 
kjer bi naredile priključek na državno cesto ali lokalno cesto, ter seveda še spremenile iz 
kmetijskih v stavbne parcela, da to ni koruptivno in povezano dejanje.
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DAMIJAN JANKOVIĆ: Jaz se vam zahvaljujem za tole predavanje, ampak še enkrat 
vam povem - to zemljišče o katerem danes govorimo, ki je v lasti Hypo Leasinga in v najemu 
Elekte Naložb je v danem trenutku zazidljivo zemljišče. Še enkrat povem. In zdaj, vi lahko malo 
boljše preverite te podatke. Ne vem pa kaj ste me vprašali, ker je bilo vaše predavanje zelo dolgo.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Ali vas lahko prosim, da se lepo pogovarjate s 
člani komisije.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Gospa predsednica...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Želel je pač pojasniti to, kar...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: ...predavanje...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: ...to, kar bo...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: ...nastop gospoda Pukšiča je bil popolnoma 
tendenciozen. Ni naš interes, da bi bili tukaj, ampak...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Vaša priča bo odgovorila bo odgovorila na 
vprašanje...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ:...še enkrat poslušajte, kaj vse je povedal tu. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Če je pač on...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: Gospod Pukšič, imam besedo, berite predpise tako, kot 
pišejo! Ali razumete?!

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Glejte. Nimate besede če je vam jaz ne dam 
gospod.

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: To je res, se opravičujem. Samo...

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Zato bi vas prosila...

ODVETNIK MILAN KRSTIČ: On je tukaj da mu zastavite vprašanja, ne pa da izhajate 
"Vaš oče je naredil to in to..." Mislim, to ni noben nivo in niti Destrnika in ne nivo Državnega 
zbora.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: glejte, glejte, na kakšen način mi zastavljamo 
vprašanja je stvar članov preiskovalne komisije, dovolite, enako odgovori, ki jih posreduje priča. 
In bi prosila, da malo umirimo stvari in se pogovarjamo, kot je na tem nivoju primerno in ne vem 
če je ravno na mestu komentar o predavanju. Pač poslanec ima možnost, da pove tisto, kar misli, 
in če je želel bolj nazorno svoje vprašanje postaviti, jaz ne vem v čem je tukaj problem. Samo 
malo, smo pa bili priča tudi s kakšne druge strani podobnih zadev. 

DAMIJAN JANKOVIĆ: Kakšno je bilo vprašanje, če lahko izvem.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Na kratko, manj tendenciozno če se da.
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FRANC PUKŠIČ: Prvo kot prvo bi prosil, kot jaz, da se tudi vi, spoštovani gospod 
odvetnik držite, razen če za vas ne velja zakon, in spoštujete predsedujočo in se vklapljate takrat, 
ko dobite s strani predsedujoče besedo. Tudi ostali smo bili tiho in čakali na besedo, in takrat 
postavljamo vprašanja, kot jih pač postavljamo in naša naloga je, da določene zadeve razčistimo, 
razjasnimo, sploh če je že navzven tako vpijajoče, da so nekatere stvari povezane tako z 
lastništvom, kot upravljanjem javne funkcije, je še toliko bolj pomembno dobiti jasne odgovore 
in seveda zato, da se sum - ali ovrže ali bo komisija po tem se odločala o določenih zadevah 
drugače, kot se pač bo odločala. In to bo stvar te preiskovalne komisije ne pa koga drugega.

Jaz sem postavil vprašanje v zvezi s tem kdo je dal predlog za spremembo zemljišč in 
spremembo prostorskega plana in na osnovi česa so bile dane takšne izjave v javnem časopisju, 
da so to že 8 let zazidljive parcele, če seveda razpolagamo vsi v tej državi, razen nekateri 
posamezniki, kar se je že pokazalo, ki pač delujejo izven pravne države in po svojem lobističnem 
sistemu. Torej, jaz razpolagam z dokumenti, vi pa gospod Damijan samo z izjavami, in seveda 
ostvariti bo treba predvsem vaše izjave z uradnimi dokumenti, ki so na razpolago in pri katerih je 
sprememba v toku. 

DAMIJAN JANKOVIĆ: Jaz ne razumem, ali sem kar na enkrat postal obtožene, da 
delujem mimo zakona?! To je nekaj novega. Še enkrat. Za celotno Mestno občino Ljubljana se 
sprejema nov prostorski načrt, in pobud, najbrž so strokovne službe pridobile kar nekaj, ne vem 
iz katerih strani. In tudi na tem konkretnem območju se namembnost spreminja za celotno 
območje. In še enkrat povem, jaz ocenjujem, da se vrednost zemljišč s to spremembo 
namembnosti ne spreminja in mogoče lahko tukaj dodam, da zemljiškoknjižni lastnik tega 
zemljišča je v tem trenutku Hypo Leasing. In če je kdorkoli pripravljen v tem trenutku za 
vrednost tega lizinga odkupiti to zemljišče, ga prodam danes za to isto vrednost. Če ocenjujete da 
bo bo 100-krat več vredno, se pravi naredite največji posel v življenju. Jaz stojim danes za tem. 
Če mi je kdorkoli pripravljen dati ponudbo in za vrednost tega lizinga odkupiti to zemljišče, je 
naprodaj.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Hvala.

FRANC PUKŠIČ: Jaz sicer nisem spraševal o kupnini za koliko bi vi to prodali, ampak 
če boste dali v javnost da to prodajate, to kar ste rekli, in če boste pokazali dokumente, pod 
kakšnimi pogoji je bilo to zemljišče kupljeno. Namreč sprememba prostorskega plana se dela šele 
zdaj, to pomeni, da je takšno kot je bilo, takšno kot ste kupili takšno prodajate, in če ga boste za 
takšno ceno po kvadratnem metru, kot je bilo kupljeno, prodali, verjamem, da ga bo kdo v 
Sloveniji kupil. Jaz pa sem samo 30 let v službi in seveda kaj več kot za eno dobro kolo nisem 
privarčeval, ker se s kakšnimi posli nisem ukvarjal. 

Kar pa se tiče, da kdo dela v nasprotju z zakonom, pa samo to. Jaz nisem rekel, da vi, 
ampak sprašujem ali za nekatere velja kaj drugega za nekatere pa zakonodaja, ti uradni 
dokumenti, ki so na internetu in javno dostopni. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Komentar ali si kaj vprašanje? Samo komentiral. 
Potem, če želite kaj komentirati - ne, sicer gremo naprej.

Kdo želi še vprašati?
Gospod Rožej.

VITO ROŽEJ: Hvala lepa za besedo.
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zakonskim pogojem oziroma je ena od izjem, da je strašno nujno, da se seveda dobi status občine, 
ker je v zakonu določba, da mora dva največja kraja v občini povezovati državna cesta, čeprav 
seveda gre za območja od katerih je državna cesta sicer oddaljena več kilometrov in bi ne bilo 
zakonskih razlogov za to, da bi država financirala takšno cesto. Tako, da jaz razumem to logiko, 
da nekateri verjamejo, da je nujnost čim bližje infrastrukture in čim več je tista, ki dviguje 
vrednost zemljišča.

Sprašujem pa, seveda je tudi moje vprašanje na nek način tendenciozno in hipotetično: v 
primeru, da bi se na tej parceli gradila, da bi bilo namenjeno za stanovanjsko gradnjo, ali je 
mogoče, da bi kupci, glede na to, da ima ljubljanski ring sicer en kup izvozov, mislim, da jih je v 
več desetinah, nisem jih šel nikoli šteti, se opravičujem, ampak med trnovskim in viškim, da tako 
rečem, izvozom na avtocesto je ena največjih lukenj kjer izvozov ni, še na Golovcu ni tega 
izvoza, ampak za na Golovec se strinjam, da ga najbrž ne rabimo. Ali je možno, da bi potencialni 
kupci stanovanj na tistem področju želeli imeti prej mir, kot pa še en izvoz iz avtoceste, ki bi 
mimo njihovih hiš speljal tudi precejšen kos prometa. Ali je možno, da bi izgraditev 
infrastrukture, ki je v planih tudi predvidena, lahko tudi, hipotetično, če se bodo izpolnili vsi 
pogoji, znižala ceno vrednosti teh zemljišč? Ker, zdaj je tam relativen mir, da tako rečem, potem 
pa ga ne bo več.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ja, definitivno to poslabšuje bivalne pogoje za stanovalce. Ker 
se povečuje promet na tem območju, ker to gre zelo blizu naših parcel. In že dejansko že 
obstoječi izvoz Ljubljana-center je dovolj blizu za potencialno prihodne stanovalce tega območja. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Še kaj?
Gospod Pukšič.

FRANC PUKŠIČ: Samo eno vprašanje. Potem, kot direktor firme Elekta ste verjetno 
dali na osnovi javne razgrnitve prostorskega plana tudi pripombe na to, in temu nasprotujete v 
mestno občino, torej tem krožiščem in priklopu na avtocesto?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Ne. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Še kaj?
Gospod Rožej, izvolite.

VITO ROŽEJ: Ali bi se lahko strinjali, da če namembnost ostane takšna, kot je zdaj 
napisana, skratka za bolnišnice, za šole je pa bližina izvoza, še posebej če bi šlo za bolnišnico pa 
nujna. Ali je mogoče to eden od razlogov, zaradi katerih niste nasprotovali planiranemu izvozu iz 
avtoceste?

DAMIJAN JANKOVIĆ: Sigurno povečuje vrednost za takšno dejavnost. Je pa res, da 
pripombe na neke strateške zadeve, kot je nek izvoz z obvoznice, neke širše poveza nima smisla 
dajati, ker bi bili neuspešni.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Še kdo želi? Ali lahko potem samo še jaz nekaj.
Če pravite, da je to zdaj res že zdaj zazidljivo in ni nobenega problema in ni bilo ovir za 

gradnjo, in navedli ste urbanistične podatke MOL, kjer je res bilo to območje predvideno za 
gradnjo institutov, šol, zdravstvenih objektov, vendar MOL v letu 2001 ni uveljavljala predkupne 
pravice za ta območja, zato jih je pač kupilo vaše podjetje. Vendar če bi bilo temu tako, kot vi 
pravite, 58. člen zdaj veljavnega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za to območje govori, 
da so na obstoječih objektih, to so bili pač objekti Ljubljanskih Mlekarn, dovoljena vzdrževalna 
dela in drugi posegi v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in da gradnja novih 
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prostostoječih objektov ni možna. Če bi bilo tako, kot vi pravite, da je to zazidljivo in da je v 
redu, zakaj potem v občinskem prostorskem aktu - izvedbenem načrtu predvideno oziroma se to 
spreminja v tem smislu, da se lahko gradijo stanovanjski objekti, visoki do 11 metrov? Če že zdaj 
pravite, da so te stvari možne.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Rekel sem, da so možne gradnje bolnišnic, šol in tako naprej, 
ne stanovanj.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: To je v urbanističnem načrtu, izvedbeni načrt pa je 
potem tisti, to kar se zdaj sprejema, ki...

DAMIJAN JANKOVIĆ: Zdaj pa gospa, vi mešate zadeve. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: No, potem pa mi razjasnite.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Sprejema se nov strateški in izvedbeni prostorski načrt mesta 
Ljubljane. V tem trenutku pa veljajo(?) prostorsko ureditvenih pogoji. In po obstoječih prostorsko 
ureditvenih pogojih je namembnost teh zemljišč - šolstvo, zdravstvo in šport. In za izgradnjo, 
pred izgradnjo tega pa je treba, bi bilo treba sprejeti prej lokacijski načrt, zdaj po novem občinski 
podrobni prostorski načrt. Te pojme pa je treba razčistiti. In zdaj se sprejema nov izvedbeni in 
strateški prostorski načrt, po katerem naj bi bila tukaj predvidena stanovanjska gradnja, in spet bo 
treba pred začetkom kakršnekoli gradnje sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. 

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Za to območje.

DAMIJAN JANKOVIĆ: Za to območje, ja.

PREDSEDNICA ALENKA JERAJ: Še kdo želi kaj?
Hvala za vaše odgovore. Sprašujem, če imate kakšne stroške, ki so vam nastali s 

prihodom na zaslišanje in koliko. Potem se vam zahvaljujem za udeležbo na današnji seji in vaše 
pričanje. 
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