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NACIONALNI PREISKOVALNI URAD, Dimičeva 16, 1501 LJUBLJANA,  

npu@policija.si 

v vednost GENERALNA POLICIJSKA UPRAVA, Štefanova 2, 1501 LJUBLJANA,  

gp.policija@policija.si 

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA,  

specializirano.tozilstvo@dt-rs.si 

v vednost VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO, Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA,  

dtrs@dt-rs.si 

v presojo KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska c. 56, 1000 LJUBLJANA,  

anti.korupcija@kpk-rs.si 

 

 

 

KAZENSKA OVADBA 

zoper Zorana JANKOVIĆA, Župana MOL: 
 predlagatelja »Predloga za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana« (št.: 671-346/2007-16, dat.: 

16.10.2013) pod 13. točko 29. seje MS MOL na dan 11.11.2013 

 in predsedujočega 29. seje MS MOL na dan 11.11.2013  

zaradi utemeljenega suma več kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku KZ-1-UPB2 (Ur. l. št. 50/12): 
 suma po 257. členu KZ-1-UPB2 (Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic) 

 suma po 257.a členu KZ-1-UPB2 (Oškodovanje javnih sredstev) 

 suma po 258. členu KZ-1-UPB2 (Nevestno delo v službi) 

 suma po 259. členu KZ-1-UPB2 (Ponareditev ali uničenje uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva) 

 suma po 266. členu KZ-1-UPB2 (Kršitev človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic) 

na osnovi sledečih priloženih aktov in dokumentov:  
 17.09.2013, Notarski zapisnik poteka in sklepov skupščine družbenikov družbe BŠP d.o.o. (Opr. št. SV 1692/13)  

 15.10.2013, Zapisnik 26. seje IO OKS (št. 202-5-17/13) 

 16.10.2013, Predlog za obravnavo na seji MS MOL (št.: 671-346/2007-16) 

 17.10.2013, Sklic 29. seje MS MOL za 11.11.2013, (št.: 03200-21/2013-1), 13. točka dnevnega reda  

 05.11.2013, BŠP d.o.o., Vpis SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE: 17.09.2013, RS OSD pod Srg 2013/45205 

 06.11.2013, Poročilo z 27. seje Odbora za finance MS MOL (št.: 03207-9/2013-4) 

 11.11.2013, BŠP d.o.o., Vpis SPREMEMBE DRUŽBENE POGODBE: 17.09.2013, RS OSD pod Srg 2013/46401 

 11.11.2013, MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 29. SEJE MS MOL (št.: 03200-21/2013-24)  

ker je uradna oseba - župan MOL Zoran Janković kot predlagatelj »Predloga za obravnavo na seji Mes-

tnega sveta MOL« z dne 16.10.2013 in kot predsedujoči 29. seje MS MOL na dan 11.11.2013, sumim, 

izrabil svoj uradni položaj in vpliv, prestopil meje uradnih pravic in/ali ne opravil uradne dolžnosti: 
 zato da bi, sumim, sebi pridobil nepremoženjsko korist slovesa učinkovitega župana MOL in učinkovitega zastopnika 

MOL v družbi BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. (v nadaljevanju BŠP d.o.o.); 

 zato da bi, sumim, gospodu Jožetu Pečečniku (za nedoločen čas direktorju družbe BŠP d.o.o. in zastopniku družbe 

GSA d.o.o. v družbi BŠP d.o.o.) pridobil nepremoženjsko korist izpolnjene želje »ne biti več direktor družbe BŠP 

d.o.o.« in korist opravljanja svojih poslovnih obveznosti v družbi GSA d.o.o. in/ali v drugih družbah, ker večino leta 

preživi v Združenih državah Amerike; 

 zato da bi, sumim, gospodu Jožetu Pečečniku pridobil tudi veliko protipravno premoženjsko korist v primeru razrešitve 

brez ugotavljanja (ne)krivdnih razlogov in/ali v primeru odpoklica s strani skupščine družbenikov brez ugotovitve, da 

direktor Pečečnik ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dela poslovodje, zaradi česar ne more izpolnjevati 

obveznosti iz dotedanje pogodbe o zaposlitvi (razlog nesposobnosti); 

 zato, da bi, sumim, gospe Maji Štefula, univ. dipl. inž. arh. pridobil veliko protipravno premoženjsko korist 

imenovanja za direktorico BŠP d.o.o.; 

 zato da bi, sumim, Mestni občini Ljubljana prizadejal večjo škodo in  

 zato da bi, sumim, huje prekršil pravice Olimpijskega komiteja Slovenije. 
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pri čemer je župan-predlagatelj, sumim, ponaredil uradno listino/spis »Predlog za obravnavo na seji Mes-

tnega sveta MOL« z dne 16.10.2013 in, sumim, zavestno kršil zakon in druge predpise, nevestno opuščal 

dolžno nadzorstvo, čeprav je predvideval ali bi moral in mogel predvidevati, da lahko nastane in je res 

nastala zaradi tega hujša kršitev pravic drugega (etažnih lastnikov Fondovih blokov), da lahko nastane in 

je res nastala škoda na javni dobrini (EŠD 393, Stadion za Bežigradom vključno z vplivnim območjem, 

kulturni spomenik državnega pomena) in da lahko nastane in je res nastala večja premoženjska škoda 

(izčrpan finančni vložek GSA d.o.o.v BŠP d.o.o. vključno s stroški javnega natečaja, izdelave OPPN, z 

organizacijskimi, projektantskimi, promocijskimi, lobističnimi in sodnimi stroški, stroški finančnih tve-

ganj in drugimi stroški slabo vodenega projekta): 
 ker je s svojim podpisom in pečatom, sumim, omogočil sestavo in potrdil uradno listino/spis z lažno vsebino oziroma 

je s svojim vplivom omogočil vpis lažnih podatkov v to listino in tudi da se ni vpisalo več pomembnih podatkov: 

> priloženim predlogom akta z obrazložitvijo z naslovom »Predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe, 

razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing 

d.o.o.«, ki vsebuje 3. napačne sklepe, kjer se napačno uporabljajo pravni temelji zakona, Statuta MOL in družbene 

pogodbe BŠP d.o.o., z pomanjkljivo (brez pomembnih podatkov) oceno stanja, razlogov in ciljev, zaradi katerih je 

akt potreben, s protipravnimi poglavitnimi rešitvami in napačno oceno finančnih in drugih posledic sprejetega 

akta;   

> priloženim notarskim zapisom družbene pogodbe z dne 25.09.2012 (Opr. št. SV 2032/12), ki je bil 

zastarel/neveljaven, saj je bil na dan 16.10.2013 veljaven notarski zapis družbene pogodbe z dne 17.09.2013 (Opr. 

št. SV 1692/13 in Opr. št. SV 2031/13); 

 ker je uradno listino »Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta MOL«, sumim, z lažno vsebino, sumim, uporabil v 

službi kot resnično, dejansko pa je to uradno listino/spis napravil neuporabno; 

 ker je pri tem, sumim, prikrival za odločanje svetniko zelo pomembna gradiva iz arhivov BŠP d.o.o., OKS, RS OSD, 

župana/organa MOL in arhiva župana/zastopnika MOL v BŠP d.o.o.: 

> Notarski zapisnik poteka in sklepov skupščine družbenikov (Opr. št. SV 1692/13), kjer so razvidna vsa relevantna 

dejstva za eventualno spremembo družbene pogodbe, razrešitev in/ali odpoklic direktorja BŠP d.o.o., pa tudi 

imenovanje nove direktorice; 

> Poročilo, kako se je odrezala ga. Jasna Plazl, zastopnica MOL na skupščini družbe BŠP d.o.o. po pooblastilu 

župana Zorana Jankovića – za uveljavitev sklepa MS MOL z dne 16.9.2013, za vse ostalo – vključno z umikom 

odpoklica in imenovanja direktorja družbe BŠP d.o.o. – pa po prosti presoji; 

> Sklep, ki ga je imel direktor Pečečnik pripravljenega pod »sedmič« (več ali manj kot »v roku 84 mesecev od 

dneva sklenitve te družbene pogodbe«); 

> Pojasnilo predstavnika OKS, gospoda Janez Kocjančiča, da za glasovanje ni posedoval predhodnega formalnega 

sklepa IO OKS; 

> Pojasnilo, da je drugi odstavek 24. člena, ki se glasi: »Direktor družbe za nedoločen čas je Jože Pečečnik«, iz 

čistopisa družbene pogodbe izpuščen 17.09.2013; 

> Pregled napredka projekta izgradnje nogometnega štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra Bežigrad; 

> Pregled stanja izgradnje komunalne infrastrukture nogometnega štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra 

Bežigrad; 

> Pregledom stanja sodnih postopkov, v katerih je udeležena družba; 

> Predlog skupščine BŠP d.o.o. za »pravno urejanje statusa zemljišč parcelne št. 313 in 312, obe k.o. Bežigrad … z 

namenom hitre razrešitve postopkov, ki potekajo na sodišču, ter razjasnitve pravice graditi v postopku za 

pridobitev gradbenega dovoljenja«: 

 Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste na nepremičnini 

parcelne št. 313/0, k.o. Bežigrad; 

 Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina 313/0 grajeno javno dobro lokalnega pomena; 

 Predlog Odloka o razglasitvi Stadiona za Bežigradom (EŠD 393) za kulturni spomenik lokalnega pomena.«; 

> Izjava direktorja družbe Pečečnika, da je glavni zaviralec pri razvoju projekta »parcela 312, ki jo je občina vložila 

v družbo, zanjo dobila delež v družbi, že 6 let pa se kaže, da je le-ta edini problem«. Omenil je tudi, da je tožilstvo 

že izdalo sklep na podlagi katerega so Fondovci pridobili status udeleženca postopka … je sodišče ta status 

Fondovcem že prisodilo; 

pri čemer je župan-predsedujoči 29. seje MS MOL pri opravljanju službe, sumim, z zlorabo svojega ura-

dnega položaja in uradnih pravic vodenja 29. seje MS MOL z mestnim svetnikom pa tudi z ostalimi mes-

tnimi svetniki grdo in žaljivo ravnal in sploh, tako v postopku kot vsebinsko, ravnal tako, da je prizadel 

njegovo in njihovo človeško dostojanstvo, s tem: 

 da je v razpravi o dnevnem redu 29. seje MS MOL pred glasovanjem o mojem predlogu »da se umakne tudi 13. točka 

Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe. Ker smo dobili zastarelo družbeno pogodbo na vpogled. Ki v tem 

kontekstu pomeni, da je seveda ta točka dnevnega reda spremljana s falsifikatom. Zato prosim, da se to umakne z 

dnevnega reda.« predlagal »O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA«, da ga »ne sprejmemo«, torej omalovažujoče 

in protipravno do predloga (ne da bi ga prebral, kot določa 71. člen Poslovnika MS MOL) in s tem žaljivo do svetnika; 
 da je sprejetje mojega proceduralnega predloga »Predlagam, da Statutarno pravna komisija preveri, ali material, ki nam 

je bil posredovan ob tej točki, to je ta družbena pogodba, zagotavlja seveda zakonito odločanje. In ali s tem so dani 

seveda pogoji za, za delo mestnega sveta. Naj si vzame za to pet minut, je moj proceduralni predlog. Hvala lepa« 
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oviral z neresnicami: »O tej točki je Statutarno pravna komisija že odločala, ko je predlagala gradivo in ni imela na to 

nobenih pripomb … O tem vprašanju je odločala… Komisija je odločila, Statutarno pravna, ne?«; 

 da je o proceduralnem predlogu, ki je zahteval preverko Statutarno pravne komisije, hotel kar sam odločati »zato še 

enkrat ne ponavljamo tega«, »In pri trinajsti točki boste mel vse dokumente, ki bodo pokazal, da je neupravičeno.«; 

 da je tudi sicer ravnal neartikulirano in žaljivo in prizadejal človeško dostojanstvo svetnikov »Gospod Logar, lepo 

prosim, bodite prijazni. Dajte še enkrat…«, in čez čas zopet »Gospod Logar, lepo prosim, bodite prijazni. Dajte še 

enkrat…«, in čez čas »Ja, ja… v redu je.«, in čez čas »Odrejam pavzo, pet minut. Statutarno pravna komisija naj se 

sestane in naj o tem preveri. Začenjamo čez pet minut. Izvolite.« in po pavzi »Kdo poroča? ….. Kdo poroča? …/// … 

iz dvorane – nerazumljivo…/// Komisija se je vrnila. Lepo prosim gospod Čerin. Stališče Statutarno pravne 

komisije…« 

 da je namesto zahtevanega stališča Statutarno pravne komisije »ali material, ki nam je bil posredovan ob tej točki, to je 

ta družbena pogodba, zagotavlja seveda zakonito odločanje« protipravno in grdo žaljivo pripoznal njihovi informaciji: 

> da je Statutarno pravna komisija »v četrtek, na seji obravnavala tisto gradivo, ki smo ga svetnice in svetniki dobili 

za današnjo sejo« (Poročila Statutarne komisije ob tej točki dnevnega reda med gradivi na spletni strani ni) in 

> »Kaj se je pa dogajalo po tem, v petek, boste pa zvedeli pri uvodu v to točko.« (o dogodkih v petek ni bilo dano 

nobeno pojasnilo ne dokaz)    

 da je pred glasovanjem o mojem predlogu »da se umakne tudi 13. točka Predlog Sklepa o spremembi družbene 

pogodbe. …« predlagal »Gremo na glasovanje O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA, DA SE 13. TOČKA 

UMAKNE. Predlagam, da je ne sprejmemo.«, torej omalovažujoče in protipravno do predloga (ne da bi ga prebral, kot 

določa 71. člen Poslovnika MS MOL) in s tem žaljivo do svetnika. 

pri čemer župan Zoran Janković, pooblaščena oseba MOL/uporabnika javnih sredstev in zastopnik MOL 

v družbi zasebnega prava BŠP d.o.o., ki na podlagi ustanovitvene pravice v skupnem interesu na MOL-

ovi nepremičnini parceli št. 312, k.o. Bežigrad (vplivnem območju spomenika s predpisano »tradicional-

no« rabo) zagotavlja na javni dobrini (EŠD 393, Stadionu za Bežigradom, kulturnem spomeniku držav-

nega pomena) izvedbo »projekta obnove Plečnikovega stadiona za Bežigradom in po njegovi obnovi nje-

govo upravljanje«, sumim, pri upravljanju javnih sredstev (MOL-ove parcele št. 312, k.o. Bežigrad) zave-

stno krši »Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega 

pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009«, opušča dolžno nadzorstvo in omogoča nezakonito in nenamensko uporabo 

te parcele (za poslovni namen), čeprav predvideva ali bi moral in mogel predvidevati, da lahko za javna 

sredstva zaradi tega nastane večja premoženjska škoda, in je res že nastala velika premoženjska škoda na 

Plečnikovem stadionu za Bežigradom v celoti, ki se zaradi slabega upravljanja in vodenja projekta vsa-

kodnevno veča še naprej, s tem: 
 da je projektu vsiljena nezakonita natečajna rešitev in OPPN; 

 da je zato brez koruptnih metod nemogoče pridobiti gradbeno dovoljenje za projekt, v katerem  je glavni zaviralec 

»parcela 312, ki jo je občina vložila v družbo, zanjo dobila delež v družbi, že 6 let pa se kaže, da je le-ta edini 

problem«;   

 da je v BŠP d.o.o. opuščen projekt obnove Plečnikovega stadiona in po njegovi obnovi njegovo upravljanje in se vodi 

kot »projekt izgradnje nogometnega štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra Bežigrad« in 

 da se v okviru lobiranja in vstopanja v projekt za izgradnjo shoppinga »american brands« na račun BŠP d.o.o. 

uporabljajo tudi finance za obiskovanje igralniških kapacitet ter investitorjev v Las Vegasu, Nevada, USA, tačas ko se 

poslovni del centra izpušča iz naslova projekta. 

 

 

 

Lep pozdrav 

Svetniški klub   

 

 

Miha JAZBINŠEK, vodja 

 

 

 soglašam, Tomaž OGRIN, svetnik 
 
obveza po KZ-1: 
● 99. člen (pomen izrazov): Uradna oseba je lahko član lokalnega 

predstavniškega telesa. 

● 281.(2) člen (opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca): Uradna oseba, ki 

zavestno opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju 

svoje službe … 
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Pregled inštitucionalnih sklepov Komentar 

16.9.2013 na 28. seji MS MOL 

sprejme sklep, da se družbena 

pogodba družbe BEŽIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK športni marke-

ting d.o.o. v drugem odstavku 28. 

člena spremeni tako, da se glasi: 

»… družba preneha … če … 

izvedba projekta obnove Pleč-

nikovega stadiona za Bežigra-

dom ne bo mogoča zaradi nep-

ridobitve gradbenega dovoljen-

ja … v roku 84 mesecev od 

dneva sklenitve te družbene 

pogodbe.« 

Svetnikom je predlagatelj župan Zoran Jankovič (skupaj z Markom Kolencem, vodjo Oddelka za šport) - 

kljub temu, da je bil z vsebino vseh točk dnevnega reda Skupščine družbenikov družbe BEŽIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o., sklicane za naslednji dan 17.9.2013, podrobno pisno seznanjen – 

zamolčal vsa relevantna dejstva za odgovorno odločanje MS MOL: 

 zamolčal, da se v BŠP d.o.o. projekt vodi kot »izgradnja nogometnega štadiona, rekreacijskega in 

nakupovalnega centra Bežigrad«, kar je v nasprotju z določili družbene pogodbe (obnova) in v 
nasprotju z določili OPPN (P1 – površine, namenjene prenovi in gradnji stadiona; P2 – površine, 

namenjene gradnji objekta s hotelom ter s poslovnim, zdravstvenim in trgovskim programom; P3 – 

površine, namenjene gradnji treh poslovnih objektov); 

 zamolčal, da je bila KPK-ju dana prijava zoper g. Minimaxa zaradi lobiranja v interesu g. Presečnika 

za shopping »american brands«, tačas ko se poslovni del centra izpušča iz naslova projekta; 

 zamolčal pregled stanja izgradnje komunalne infrastrukture in stanja pravnega urejanja statusa 

zemljišč parcelne št. 312 in 313, obe k.o. Bežigrad, oziroma zamolčal težave z statusom spomenika 

državnega pomena (vplivnim območjem »tradicionalne« rabe) in težave s pridobitvijo pravice gradnje 
na parceli 313/0, k.o. Bežigrad, lastnik Slovenske železnice, d.o.o. (C4 – površine, namenjene ureditvi 

prometne in komunalne infrastrukture na Koroški ulici, po OPN MOL-ID javna pot); 

 zamolčal stanje sodnih postopkov, v katerih je udeležena družba; 

 zamolčal, da je podaljšanje roka za eno leto nerealno, ker ni realno pričakovati, da bo možno pridobiti 
potrebna dovoljenja v enem letu in da napredek izgradnje nogometnega štadiona, rekreacijskega in 

nakupovalnega centra Bežigrad objektivno ni mogoč na osnovi zatečene projektne dokumentacije, saj 

gre kumulativno za spomenik državnega pomena, pot v lasti SŽ in ogromen strošek premaknitve 
ključne infrastrukture. 

17.9.2013 (naslednjega dne) 

skupščina družbenikov BŠP 

d.o.o. pod »sedmič« sprejme 

sklep: 

»Drugi odstavek 28. člena dru-

žbene pogodbe družbe BŠP 

d.o.o. se spremeni tako, da se 

glasi: 

»… družba preneha … če … 

izvedba projekta obnove Pleč-

nikovega stadiona za Bežigra-

dom ne bo mogoča zaradi nep-

ridobitve gradbenega dovoljen-

ja … v roku 84 mesecev od 

dneva sklenitve te družbene 

pogodbe.« 

Iz Notarskega zapisnika poteka in sklepov skupščine družbenikov (Opr. št. SV 1692/13) so razvidna vsa 

relevantna dejstva za odločanje družbenikov BŠP: 

 da je bila skupščina otvorjena pod »prvič« sklepčna in lahko veljavno odloča (udeleženci: GSA d.o.o., 
katero zastopa direktor, g. Jože Pečečnik; OKS, katero zastopa predsednik, g. Janez Kocijančič; MOL, 

katero zastopa ga. Jasna Plazl po pooblastilu župana Zorana Jankovića – za uveljavitev sklepa MS 
MOL z dne 16.9.2013 vse ostalo po prosti presoji);  

 da je bil sklep pod »sedmič« sprejet na osnovi nasprotnega predloga družbenika MOL (zastopnica 
Jasna Plazl za uveljavitev sklepa MS MOL), iz česar je sklepati, da je imel direktor Pečečnik 

pripravljen drugačen sklep, predstavnik OKS, g. Kocjančič pa je glasoval brez predhodnega 

formalnega sklepa IO OKS (da pričakuje da bo IO OKS na svoji seji 15.10.2013 sprejel sklep, 
kakršnega je sprejela skupščina BŠP, da pa sama seja IO OKS pravno ne vpliva na veljavnost 

njegovega glasu na tej skupščini?!); 

 da se je točka »osmič« - odpoklic in imenovanje direktorja družbe BŠP d.o.o. – umaknila z dnevnega 
reda na osnovi nasprotnega predloga družbenika MOL (zastopnice Jasne Plazl po prosti presoji), iz 

priloge notarskega zapisa, čistopisa družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o. pa je razvidno, da je drugi 

odstavek 24. člena, ki se glasi: »Direktor družbe za nedoločen čas je Jože Pečečnik«, iz čistopisa 
družbene pogodbe izpuščen (ker je bil izpuščen brez soglasnega izglasovanja, ga je šteti za napačen 

akt iz malomarnosti ali iz ponaredbe); 

 da so družbeniki pod »tretjič« soglasno 3.1. potrdili letno poročilo družbe BŠP d.o.o. za leto 2012 in 

3.2. zadelo v letu 2012 direktorju podelili razrešnico (za odpoklic in imenovanje direktorja družbe BŠP 

d.o.o. pa se očitno celovitega poročila in razrešnice za celotno obdobje dela ne pričakuje);   

 da so se družbeniki pod »četrtič« seznanili s pregledom napredka projekta izgradnje nogometnega 

štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra Bežigrad; 

 da so se družbeniki pod »petič« seznanili s pregledom stanja izgradnje komunalne infrastrukture 

nogometnega štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra Bežigrad; 

 da so se družbeniki pod »šestič« seznanili s pregledom stanja sodnih postopkov, v katerih je udeležena 

družba; 

 da so družbeniki pod »devetič« - Pravno urejanje statusa zemljišč parcelne št. 313 in 312, obe k.o. 
Bežigrad - s preglasovanjem zastopnice MOL sprejeli sklep, da »Skupščina z namenom hitre 

razrešitve postopkov, ki potekajo na sodišču, ter razjasnitve pravice graditi v postopku za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, predlaga MOL sprejem naslednjih dokumentov: 

> Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne ceste na 

nepremičnini parcelne št. 313/0, k.o. Bežigrad; 
> Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina 313/0 grajeno javno dobro lokalnega pomena; 

> Predlog Odloka o razglasitvi Stadiona za Bežigradom (EŠD 393) za kulturni spomenik lokalnega 

pomena.«; 

 da so družbeniki s sklepi pod »devetič« uveljavili in v razpravi podali vrsto med seboj sicer različnih 

stališč, vsa pa kažejo na zmanjšano opravilno sposobnost odločanja družbenikov oziroma kažejo na 
njihovo namero koruptnosti v tako zahtevnem projektu kot je »projekt obnove Plečnikovega stadiona 

za Bežigradom in po njegovi obnovi njegovo upravljanje«: 

> Plazlova da občina že vodi postopek s SŽ, na podlagi katerega bi predmetno zemljišče prešlo v 
last občine, Pečečnik pa, da obstoja sodba US RS, ki določa, da se kot javno dobro lahko 

opredeli tudi zemljišče, ki ni v občinski lasti, Plazlova pa, da se lastnika tega zemljišča ne da 

razlastiti, Kocjančič pa, da se glasuje zgolj o predlogu občini v korist družbe BŠP, Plazlova pa da 

mestni svet ne more obravnavati predlogov, ki so v nasprotju z zakonom in predlagala zaznambo 

v Zemljiški knjigi; 

> Plazlova da odloka ne pripravlja občina pač pa ministrstvo in predlagala odlok sprejet s strani 
Ministrstva za kulturo, Pečečnik pa da je (občinski odlok) primerno sredstvo, da se razreši 

problem parcele 312, ki je glavni zaviralec pri razvoju projekta in da je tožilstvo že izdalo sklep 

na podlagi katerega so Fondovci pridobili status udeleženca postopka, Kocjančič pa, da gre le za 
mnenje na katero mora družba odgovoriti, Pečečnik pa, da ni kaj odgovarjati, saj je sodišče ta 

status Findovcem že prisodilo; 
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> Pečečnik da je glavni zaviralec pri razvoju projekta »parcela 312, ki jo je občina vložila v 
družbo, zanjo dobila delež v družbi, že 6 let pa se kaže, da je le-ta edini problem«.  

15.10.2013 na 26. seji IO OKS 

sprejme sklep: 

»Soglaša se s sklepom skupščine 

BŠP glede podaljšanja roka za 

pridobitev gradbenega dovolje-

nja za še eno leto.« 

Iz zapisnika 26. seje IO OKS (št. 202-5-17/13) je razvidno: 

 da je bil na skupščini BŠP sprejet sklep, da se podaljša rok v katerem je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje za obnovo stadiona za Bežigradom, kar je v skladu z interesi OKS; 

 da je bilo članom IO OKS posredovano gradivo iz skupščine BŠP (kar najverjetneje pomeni, da jim je 
bil posredovan tudi sporni čistopis družbene pogodbe s spremembo tako 24. kot 28. člena). 

17.10.2013 (dva dneva po 

15.10.2013) je župan MOL skli-

cal 29. sejo MS MOL za 

11.11.2013, kjer je v okviru 13. 

točke dnevnega reda (Predlog 

sklepa o spremembi družbene 

pogodbe, razrešitvi direktorja in 

imenovanju novega direktorja 

družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORT-

NI PARK športni marketing 

d.o.o.) predlagal tri sklepe: 

1. Mestni svet MOL soglaša, 

da se družbena pogodba 

družbe BEŽIGRAJSKI 

ŠPORTNI PARK športni 

marketing d.o.o. spremeni 

tako, da se glasi: 

»Črta se drugi odstavek 24. 

člena.« 

2. Mestni svet MOL soglaša, 

da se direktor družbe BŠP 

d.o.o. Jože Pečečnik razreši 

in imenuje za direktorja 

družbe Maja Štefula 

3. Mestni svet pooblašča 

župana Zorana Jankovića, 

da v imenu MOL na 

skupščini družbe BŠP d.o.o. 

zastopa interese MOL in 

glasuje za sprejem sklepa o 

spremembi družbene 

pogodbe v besedilu iz prve 

točke in za sklep iz druge 

točke tega sklepa. 

Gradivo 13. točke dnevnega reda sklica 29. seje (Predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe, razrešitvi 

direktorja in imenovanju novega direktorja družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing 

d.o.o.) z dne 16.10.2013 je neprimerno za obravnavo: 

 Gradivu je priložen zastarel oz. neveljaven notarski zapis družbene pogodbe z dne 25.09.2012 (Opr. št. 

SV 2032/12) - isti notarski zapis iste pogodbe, ki je bil 22.8.2013 kot takrat veljaven priložen k 14. 
točki dnevnega reda 28. seje MS MOL (in ki je bil osnova za 16.9.2013 sprejeti sklep, da se družbena 

pogodba spremeni v drugem odstavku 28. člena): 

> Zastarela in neveljavna priloga (notarski zapis Opr. št. SV 2032/12) v sklopu »Predloga za 
obravnavo na seji MS MOL« je osnovni element ponaredka tega predloga (predlagatelj župan 

MOL), ki onemogoča odgovorno odločanje članov MS MOL. Da gre v »Predlogu« za ponaredek 

je razvidno iz dejstva, da je bil županu na voljo veljavni čistopis družbene pogodbe družbe BŠP 
d.o.o. z dne 17.09.2013 kot priloge notarskega zapisnika skupšćine BŠP, a ga župan iz očitnih 

razlogov protipravno ni priložil (očitno ga je ocenil kot napačen akt iz malomarnosti ali kot 

ponaredek vsaj glede izpuščenega drugega odstavka 24. člena); 
> Ker ne verjamemo ponaredku iz malomarnosti, ostane razlaga, da je bil čistopis družbene 

pogodbe pripravljen »na zalogo« tudi s spremembo drugega odstavka 24. člena in dan »na 

čakanje« za vpis v sodni register do trenutka, ko bo verjetnost sprejetja takega čistopisa vsled 
prevlade LZJ v mestnem svetu realna; 

 Za črtanje drugega odstavka 24. člena iz družbene pogodbe BŠP d.o.o. in za soglasje k razrešitvi 
direktorja je v obrazložitvi Predloga za obravnavo na seji MS MOL navedeno le, »da Jože Pečečnik 

zaradi svojih poslovnih obveznosti, večino leta preživi v Združenih državah Amerike, v interesu 

zagotavljanja ustreznega vodenja družbe ne želi več biti direktor družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI 
PARK športni marketing d.o.o.«, kar dejansko pomeni, da se brez potrebne argumentacije umika iz 

projekta, ki ga je vsestransko in operativno vodil več kot 6 let, župan-predlagatelj pa mu to hoče 

omogočiti z manipulacijo v MS MOL: 
> Za črtanje drugega odstavka 24. člena iz družbene pogodbe BŠP d.o.o. župan-predlagatelj ni dal 

nobene druge argumentacije, čeprav je bil podrobno s priporočenim pismom petindvajset dni prej 

seznanjen z argumentacijo za točko »osmič« - odpoklic in imenovanje direktorja družbe BŠP 
d.o.o. – ki je bila umaknjena z dnevnega reda Skupščine družbenikov družbe BŠP d.o.o. dne 

17.9.2013 na osnovi nasprotnega predloga družbenika MOL (zastopnice Jasne Plazl po prosti 

presoji) - S to Pečečnikovo argumentacijo pa so bili seznanjeni tudi člani IO OKS, ki jim je bilo 
posredovano gradivo iz skupščine BŠP. - Tako ostajajo brez seznanitve s Pečečnikovo lastno 

argumentacijo po krivdi župana samo svetniki MOL; 

> 27. člen Statuta MOL je sicer osnova za soustanoviteljsko soglasje k črtanju drugega odstavka 
24. člena družbene pogodbe BŠP d.o.o., ni pa osnova pristojnosti MS MOL za »izvrševanje 

določenih ustanoviteljskih pravic«, za soglasje k razrešitvi in/ali odpoklicu direktorja. Z 23. 

členom družbene pogodbe je namreč »drugače določeno«, da je odpoklic v pristojnosti 
Skupščine BŠP d.o.o., družbena pogodbo pa ne določa soglasja organov družbenikov. V ostalem 

iz gradiva ni razvidna vloga KMVVI pri tem; 

> Za črtanje drugega odstavka 24. člena iz družbene pogodbe BŠP d.o.o. in za razrešitev direktorja 
župan-predlagatelj ni dal nobene argumentacije, oziroma je svetnikom zamolčal vso 

dokumentacijo, ki bi bila razlog proti spremembi družbene pogodbe in proti razrešitvi direktorja, 

čeprav je bil skupaj s člani IO OKS podrobno seznanjen z več sprejetimi točkami dnevnega reda 
Skupščine družbenikov družbe BŠP d.o.o. dne 17.9.2013, ki nakazujejo popolno krizo projekta: 

 »pregled napredka projekta izgradnje nogometnega štadiona, rekreacijskega in 
nakupovalnega centra Bežigrad«, 

 »pregled stanja izgradnje komunalne infrastrukture nogometnega štadiona, rekreacijskega 
in nakupovalnega centra Bežigrad«, 

 »pregled stanja sodnih postopkov, v katerih je udeležena družba«, 

 »Pravno urejanje statusa zemljišč parcelne št. 313 in 312, obe k.o. Bežigrad« in 

 Pečečnikova izjava na zapisnik, da je glavni zaviralec pri razvoju projekta »parcela 312, ki 
jo je občina vložila v družbo, zanjo dobila delež v družbi, že 6 let pa se kaže, da je le-ta 

edini problem«.  

 Za soglasje k imenovanju »direktorja družbe Maja Štefula« je v obrazložitvi Predloga za obravnavo na 
seji MS MOL navedeno le, da »bo za novo direktorico na skupščini družbe predlagana Maja Štefula iz 

Ljubljane, ki od avgusta 2009 vodi projekt prenove Stadiona za Bežigradom - BEŽIGRAJSKI 
ŠPORTNI PARK«, kar v povezavi z njenimi strokovnimi in izkustvenimi referencami pomeni, da ji v 

štirih letih ni uspelo spraviti projekta iz krize ravno zaradi delovanja mimo teh referenc, s čemer so 

podani razlogi, da je skupščina družbe ne imenuje za direktorico, še manj pa da da MS MOL soglasje 
k njenemu imenovanju, župan-predlagatelj pa ji to hoče omogočiti z manipulacijo v MS MOL: 

> 27. člen Statuta MOL ni osnova pristojnosti MS MOL za »izvrševanje določenih ustanoviteljskih 

pravic«, za soglasje k imenovanju direktorja. Z 23. členom družbene pogodbe je namreč 

»drugače določeno«, da je imenovanje v pristojnosti Skupščine BŠP d.o.o., družbena pogodbo pa 

ne določa soglasja organov družbenikov. V ostalem iz gradiva ni razvidna vloga KMVVI pri 

tem; 
> Župan-predlagatelj svetnikom ni predložil dokumentacije, ki bi bila razlog proti imenovanju 

Štefulove za direktorico, čeprav je bil skupaj s člani IO OKS podrobno seznanjen z gradivi za 

točko »devetič« dnevnega reda Skupščine družbenikov družbe BŠP d.o.o. dne 17.9.2013, ki 
nakazujejo popolno krizo projekta in napačne korake izhoda iz krize, vključno s sklepi, pri 
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formulaciji katerih je pravgotovo sodelovala v okviru odločitve, da »skupščina družbe z 
namenom hitre razrešitve postopkov, ki potekajo na sodišču, ter razjasnitve pravice graditi v 

postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, predlaga MOL sprejem naslednjih dokumentov«, 

seveda brez sistemske korupcije hitro neuresničljivih v preostalih 10 mesecih in tudi dolgoročno: 

 »Predlog sklepa (MS MOL) o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

– javne ceste na nepremičnini parcelne št. 313/0, k.o. Bežigrad«, ki je danes v lasti 
Slovenskih železnic d.o.o. (do 24.04.2013 v lasti Jugoslovanskih železnic, SŽP Ljubljana), 

po OPN MOL ID javna pot ne pa tudi javna površina, po OPPN pa površina za ureditev 

infrastrukture;  

 »Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina 313/0 grajeno javno dobro lokalnega pomena«, 

kar pride v poštev v upravnem postopku šele po pridobitvi lastnine MOL in po sprejetju 
sklepa na MS MOL; 

 »Predlog Odloka o razglasitvi Stadiona za Bežigradom (EŠD 393) za kulturni spomenik 

lokalnega pomena.«, kar pomeni deregulacijo v interesu BŠP d.o.o., najprej izločitev iz 
»Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike 

državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009«, nato pa sprejetje lokalnega odloka na MS MOL 

v nasprotju z določili državnega; 

 Iz vsega svetnikom predloženega in nepredloženega je jasno, da je Štefulova zavezana 

»projektu izgradnje nogometnega štadiona, rekreacijskega in nakupovalnega centra 
Bežigrad«, kakor se vodi v BŠP d.o.o., in ne »projektu obnove Plečnikovega stadiona za 

Bežigradom in po njegovi obnovi njegovemu upravljanju«, kakor je predpisano v družbeni 

pogodbi, pa tudi ne »projektu prenove Stadiona za Bežigradom - BEŽIGRAJSKI 
ŠPORTNI PARK«, kakor ga v obrazložitvi Predloga za obravnavo na seji MS MOL 

poimenuje predlagatelj. 

 Za pooblastilo Mestnega sveta županu Zoranu Jankoviću, da v imenu MOL na skupščini družbe BŠP 
d.o.o. zastopa interese MOL in glasuje za sprejem sklepa o spremembi družbene pogodbe (drugega 

odstavka 24. člena) in za sklep iz druge točke tega sklepa (soglasje MS MOL, da se direktor družbe 
BŠP d.o.o. Jože Pečečnik razreši in imenuje za direktorja družbe Maja Štefula) nima ne pravne, ne 

vsebinske osnove: 

 župan ne more in ne sme zastopati interese MOL in glasovati v imenu MOL na skupščini družbe 
BŠP d.o.o., če ti interesi na MS MOL predhodno niso ugotovljeni, oziroma je župan eksplicitno 

ugotovil le željo gospoda Pečečnika ne biti več direktor v interesu njegovih ameriških poslovnih 
obveznosti in namero predlagati novo direktorico na skupšćini družbe implicitno v interesu 

napačnega nadaljnjega vodenja projekta; 

 župan ne more in ne sme glasovati na osnovi nepredpisanega (protipravnega) soglasja k razrešitvi 
(pravilno k odpoklicu) in imenovanju direktorja, župan je bil in je pooblaščen glasovati kot 

(dolgoletni in bodoči) zastopnik družbenika MOL v skupščini BŠP d.o.o. na osnovi zakona, 

Statuta MOL, družbeni pogodbi BŠP d.o.o. in po lastnem preudarku, nikakor pa se ne sme 

»skrivati« pred osebno odgovornostjo za nepredpisanimi soglasji; 

 župan ni predstavil stališč zastopnika družbenika OKS, gospoda Janeza Kocijančiča, in tudi, kdaj 
je/bo g. Pečečnik skupščino družbe BŠP d.o.o. sklical in ali sta/bosta sprememba družbene 

pogodbe ter odločanje o odpoklicu ter imenovanju direktorja na dnevnem redu, kajti izkušnja s 

skupščino na dan 17.9.2013, en dan po sklepu MS MOL, zahteva previdnost, saj mora biti sklic s 
priporočenim pismom najmanj petindvajset dni pred zasedanjem skupščine, z dnevnim redom in 

predlogi sklepov.  

5.11.2013 je RS OSD pod Srg 

2013/45205 sklenilo: 

»Pri subjektu vpisa BEŽI-

GRAJSKI ŠPORTNI PARK 

športni marketing d.o.o., mati-

čna številka 2348926000 se v 

sodni register vpiše sprememba 

ali dopolnitev teh podatkov: 

SPREMEMBA DRUŽBENE 

POGODBE / STATUTA: 17. 

09. 2013.« 

Osnova za vpis spremembe družbene pogodbe BŠP d.o.o. v sodni register je bilo Notarsko potrdilo Opr. št. 
SV 2031/13 z dne 04.11.2013, da se spremenjene določbe oz. prečiščeno besedilo družbene pogodbe sklada 

s sklepom skupščine BŠP d.o.o. z dne 17.09.2013, in da je predmetni sklep potrjen v notarskem zapisniku 

notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1692/13 s taistega 17.09.2013 pri čem velja opozoriti:  

 Čistopis družbene pogodbe ima glede spremembe 28. člena osnovo v sklepu pod »sedmič/2.«: 

»sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s sprejetim sklepom«, za realizirano določbo 

»Črta se drugi odstavek 24. člena.« pa v zapisniku ni nobene osnove; 

 Datum vložitve akta po mesecu in pol, a napačnega iz malomarnosti ali ponaredbe, ocenjujemo, da 

vsled pričakovane razrešitve g. Pečečnika na seji MS MOL 11.11.2013, da se »prihrani čas«. 

 

6.11.2013 Odbor za finance MS 

MOL na svoji 27. seji ni sprejel 

AMANDMAJA svetnika Tomaža 

Ogrina, Zeleni Slovenije, naj 

župan: 

»… od dozdajšnjega direktorja 

Jožeta Pečečnika zahteva poro-

čilo o vseh odškodninskih zah-

tevkih in o z njimi povezanih 

sodnih postopkih, ki so se začeli 

v obdobju, ko je bil zakoniti 

zastopnik družbe BEŽIGRAJ-

SKI ŠPORTNI PARK športni 

marketing d.o.o.«  

Amandma mag. Tomaža Ogrina, mestnega svetnika z dne 29.10.2013 k predlogu Sklepa o spremembi druž-

bene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI 
PARK športni marketing d.o.o. je v obrazložitvi jasen:  

 Pooblastilo županu, kako naj na skupščini BŠP zastopa interese MOL, izhaja iz 23. člena družbene po-
godbe družbe BŠP, po katerem je pristojnost skupščine tudi odločanje o ukrepih za pregled in nadzor 

dela direktorja, še posebej, ker se dosedanji direktor umika iz poslovanja družbe in se imenuje nova di-

rektorica, ki ne more odgovarjati za dejanja svojega predhodnika; 

 Obenem se vrstijo opozorila tudi na odškodninske tožbe, ki naj bi potekale med švicarsko družbo 

Botta Management in BŠP, težkih 12,2 milijona evrov, kar predstavlja tveganje za premoženje 

družbenikov; 

 Premoženje MOL v družbi BŠP so zemljišča, ki jih je vložila kot stvarni vložek. V primeru, da BŠP ne 

bi mogel izplačati morebiti dosojene odškodnine tretji osebi, ta lahko z izvršbo poseže po vsem nje-

govem premoženju. Takšni sodni postopki zato predstavljajo tveganje tudi za premoženje MOL, 

vloženo kot stvarni vložek; 

 Župan bi s poročilom na naslednji seji mestnemu svetu lahko poročal, za kakšne odškodninske tožbe 
gre in ali je premoženje MOL zaradi njih kakorkoli ogroženo, pa tudi ali so te tožbe posledica tega, da 

je direktor projekt pri Botta Managementu naročil samovoljno ali pa vsi družbeniki soglasno; 

Odbor za finance je amandma zavrnil in s tem vprašanje nadzora nad direktorjem v okviru BŠP pustil prosti 

presoji župana, enako tudi vprašanje poročanja Mestnemu svetu. S tem je ohranil tudi netransparentnost raz-
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rešitve Pečečnika in pomagal županu k temu, da svetnikom ni predstavil »pregleda stanja sodnih postopkov, 
v katerih je udeležena družba«, s katerim so se družbeniki pod »šestič« seznanili pred in na skupščini 

17.09.2013, IO OKS pa je bil s tem pregledom seznanjen 15.10.2013. Kar je, seveda, najmanj predsednica 

odbora vedela.  

11.11.2013 je RS OSD pod Srg 

2013/46401 sklenilo: 

»Pri subjektu vpisa BEŽI-

GRAJSKI ŠPORTNI PARK 

športni marketing d.o.o., mati-

čna številka 2348926000 se v 

sodni register vpiše sprememba 

ali dopolnitev teh podatkov: 

SPREMEMBA DRUŽBENE 

POGODBE / STATUTA: 17. 

09. 2013.« 

Osnova za vpis spremembe družbene pogodbe BŠP d.o.o. v sodni register je bilo Notarsko potrdilo Opr. št. 

SV 2079/13 z dne 08.11.2013, da se spremenjena določba drugega odstavka 28. člena oz. prečiščeno besedi-

lo družbene pogodbe sklada s sklepom skupščine BŠP d.o.o. z dne 17.09.2013, in da je je v prečiščenem 
besedilu z dne 04.11.2013 pomotoma izpadel drugi odstavek 24. člena, češ da gre za »pisno napako«: 

 Pri tem velja opozoriti, da je »odprava pisne napake« sledila javno dostopnemu vpisu v sodni register z 

dne 05.11.2013, notarskemu potrdilu z dne 04.11.2013 in čistopisu družbene pogodbe BŠP d.o.o. z dne 
17.09.2013, ki so zaokrožili po svetovnem spletu; 

 S tem se je 08.11.2013 vzpostavilo stanje, ko bi mestni svetniki že lahko prejeli korektni čistopis 
veljavne družbene pogodbe (11.11.2013 dopoldne pa tudi stanje, ko bi mestni svetniki že lahko prejeli 

tudi sklep o vpisu veljavne družbene pogodbe v sodni register). 

 

11.11.2013 sem Miha Jazbinšek v 

razpravi o dnevnem redu 29. seje 

MS MOL predlagal: 

»da se umakne tudi 13. točka 

Predlog Sklepa o spremembi 

družbene pogodbe. Ker smo 

dobili zastarelo družbeno 

pogodbo na vpogled. Ki v tem 

kontekstu pomeni, da je seveda 

ta točka dnevnega reda sprem-

ljana s falsifikatom. Zato pro-

sim, da se to umakne z dnevne-

ga reda.«  

 

Iz MAGNETOGRAMSKEGA ZAPISA 29. seje MS MOL je razvidno: 

 da si je župan vzel proceduralno pravico ovirati, da bi se Statutarno pravna komisija sestala in odločala 

v okviru mojega proceduralnega predloga, češ, da je o tej točki in o tem vprašanju Statutarno pravna 
komisija že odločala … in »ni imela na to nobenih pripomb, zato še enkrat ne ponavljamo tega« … »In 

pri trinajsti točki boste mel vse dokumente, ki bodo pokazal, da je neupravičeno. Komisija je odločila, 

Statutarno pravna, ne?« (Poročila Statutarne komisije ob tej točki dnevnega reda med gradivi na 
spletni strani ni); 

 da Statutarno pravna komisija ni ugotovila statusa »tistega gradiva, ki smo ga svetnice in svetniki 

dobili za današnjo sejo« (zastarela in neveljavna družbena pogodba priložena »Predlogu za obravnavo 
na seji MS MOL«), oz. je opravilno nesposobna ugotavljati ponaredkovni kontekst zastarele pogodbe 

v gradivu, ki smo ga svetnice in svetniki dobili za današnjo sejo, to je v gradivu za 13. točko dnevnega 

reda (čeprav je vedela ali pa bi morala vedeti, da ima veljavna družbena pogodba datum 17.09.2013 in 
ne 25.09.2012, kakor ga ima tisto gradivo, ki smo ga dobili, in čeprav je vedela ali bi morala vedeti, da 

je bila veljavna družbena pogodba vpisana v sodni register 05.11.2013 dva dni nazaj od četrtkove seje 

komisije); 

 Svetnik Aleš Čerin je zavajal svetnike tudi, da »kaj se je pa dogajalo po tem, v petek, boste pa zvedeli 

pri uvodu v to točko. Hvala lepa«, kot da je ustno pojasnilo v taki zadevi ustrezno (čeprav je vedel ali 
pa bi moral vedeti, da je bilo v petek 08.11.2013 izdano notarsko potrdilo Opr. št. SV 2079/13 »z 

namenom odprave pisne napake«, tako da je bila nova veljavna družbena pogodba na voljo za »uvod v 

to točko« že v petek, a svetnikom in na splet ni bila dostavljena za odgovorno odločanje na seji 
11.11.2013); 

 Svetnik Aleš Čerin je zavajal svetnike še dodatno, saj je vedel ali pa bi moral vedeti, da je bila 
najnovejša veljavna družbena pogodba vpisana v sodni register in dostopna na svetovnem spletu 

taistega 11.11.2013, torej pred začetkom seje ob 15.30, za časa začetka in trajanja seje, in da je 

besedovanje »boste pa zvedeli pri uvodu v to točko« prikrivanje pisnih dejstev svetnikom in 
omalovaževanje svetnikov. 

 

V osvežitev: 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ: 

Glasujemo O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA in predlagam, da ga ne sprejmemo.  

…/// … Iz dvorane – nerazumljivo…///  

Izvolite gospod Jazbinšek.  

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK: 

Predlagam, da Statutarno …/// … slabo razumljivo…/// … Predlagam, da Statutarno pravna komisija preveri, ali material, 

ki nam je bil posredovan ob tej točki, to je ta družbena pogodba, zagotavlja seveda zakonito odločanje. In ali s tem so dani 

seveda pogoji za, za delo mestnega sveta. Naj si vzame za to pet minut, je moj proceduralni predlog. Hvala lepa.  

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ: 

O tej točki je Statutarno pravna komisija že odločala, ko je predlagala gradivo in ni imela na to nobenih pripomb, zato še 

enkrat ne ponavljamo tega. O tem vprašanju je odločala…  

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

Gospod Logar, lepo prosim, bodite prijazni. Dajte še enkrat… In pri trinajsti točki boste mel vse dokumente, ki bodo poka-

zal, da je neupravičeno. Komisija je odločila, Statutarno pravna, ne? Tako, da…  

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

Ja, ja… v redu je.  

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

Odrejam pavzo, pet minut. Statutarno pravna komisija naj se sestane in naj o tem preveri. Začenjamo čez pet minut. Izvoli-

te.  

--------------------------------------------------- p a v z a  

Kdo poroča? ….. Kdo poroča?  

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…///  

Komisija se je vrnila. Lepo prosim gospod Čerin. Stališče Statutarno pravne komisije…  

GOSPOD ALEŠ ČERIN: 

Torej, spoštovane kolegice in kolegi. Tričlanska komisija, je pet… trije smo se dobili, ki so bili prisotni, so mene pooblasti-

li, da povem, kaj smo ugotovili. Statutarno pravna komisija je v četrtek, na seji obravnavala tisto gradivo, ki smo ga svetni-

ce in svetniki dobili za današnjo sejo. In tisto gradivo, ki smo ga dobili, ni noben falsifikat, ampak je korektno. Kaj se je pa 

dogajalo po tem, v petek, boste pa zvedeli pri uvodu v to točko. Hvala lepa.  

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ: 

Gremo na glasovanje O PREDLOGU GOSPODA JAZBINŠKA, DA SE 13. TOČKA UMAKNE.  

Predlagam, da je ne sprejmemo.  

Prosim za vaš glas.  

Rezultat glasovanja:  

ZA 13.  

PROTI 22.  

Ni sprejeto. 

 


