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PREDLOG SKLEPA:   

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa SDS, NSi in Zelenih Slovenije, da se 

dnevni red 20 redne seje Mestnega sveta MOL razširi s točko dnevnega reda : 

 

- Obsodba javno izrečene grožnje mestnega svetnika Jerneja Marjana Viranta                                                 
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PREDLOG 

 

 

 

 

Na podlagi 27 člena Statuta Mestne občine Ljubljana (uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) je 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana na __ seji dne ____sprejel  

 

 

 

 

 

 

 

S K L E P 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana obsoja vsakršno obliko nasilnega ravnanja, tako verbalnega kot 

fizičnega. Mestni svet se od dejanja mestnega svetnika Jerneja Marjana Viranta z liste Zorana 

Jankovića v celoti ograjuje in ga poziva, naj se za izrečene groţnje javno opraviči novinarju in 

javnosti. 
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OBRAZLOŽITEV: 

 

Javna obsodba vseh oblik nasilnega ravnanja in vseh oblik groţenj je nujna, še posebej, če so bile 

izrečene v javnosti s strani mestnega svetnika, ki s takšnim ravnanjem močno zniţujejo ugled tudi 

samega Mestnega sveta. Mestni svetniki smo dolţni, da se nanje primerno odzovemo. 

 

 



Večer, 8. 11. 12 
 
ZNP: "Grožnje novinarjem so nedopustne"  
 
"Kakršne koli grožnje so nesprejemljive, še posebej pa so nedopustne grožnje politikov novinarjem," je 
v sporočilu za javnost dejal predsednik Združenja novinarjev in publicistov (ZNP) Igor Kršinar. S tem 
so se v združenju odzvali na grožnje, ki jih je med torkovim rubežem pri Juretu Jankoviču novinarju 
Financ izrekel Marjan Jernej Virant. Ljubljanski mestni svetnik in oče županove soproge Mije Janković 
je po navedbah Financ njihovemu novinarju grozil s pištolo. "Grožnje z nasiljem so posebej 
nedopustne, če jih izrekajo politiki, ki se ne strinjajo z delom, ki ga opravljajo novinarji po službeni 
dolžnosti in v interesu javnosti," ocenjujejo v ZNP. Pričakujejo, da se politik, ki grozi, v skladu z 
evropsko demokratično prakso nemudoma umakne z vseh položajev. Preseneča jih, da se na grožnje 
niso odzvali ne Zoran Janković ne Pozitivna Slovenija ne kateri koli drugi uradni državni organ. "Od 
pristojnih organov pregona pričakujemo, da bodo preiskali grožnje z nasiljem in uporabe strelnega 
orožja," je še sporočil Kršinar. (mk) 



KANAL A, 08.11.2012, SVET NA KANALU A, 18.23 
 
NUŠA LESAR: Potem, ko je tast prvaka opozicije Zorana Jankoviča in ljubljanski mestni svetnik 
Marjan Jernej Virant sinoči za našo televizijo priznal, da je grozil z uporabo pištole in da jo celo ima, 
sicer zakopano na vrtu, se je danes usul val ogorčenja. Izjavo Viranta, da se je novinarja Financ 
ustrašil, ko je ta pristopil, pa je odgovorni urednik Peter Frankel označil za očiten primer sovraţnega 
govora in odsev Virantove nekulturnosti. Poglejmo še enkrat kaj je ekskluzivno za našo televizijo 
povedal Marjan Jernej Virant.  
MARJAN JERNEJ VIRANT (ljubljanski mestni svetnik): Samo on je tko šel k men, da sm se jst kar mal 
ustrašu ga. Ker on je le, pa tut bolj bosanski izgled ma, pa nimam nč prot Bosancem, me razumeš ne. 
Zdej ne vem a je kaj, ma veze al nima, razumeš me, no vzad so pa stal pa tisti kosmati. Eden je bil v 
enem takem, jaz ga še nism vidu ne, lase, pa spletene, pa ene kite notr pa ne vem kva, pa še ene par 
takih ne in so se reţal pa... prosm, jst sem se jih ustrašu v bistvu ne , razumeš ne? Ker sem vidu, da 
neki prot men rinejo, pa ne vem kva. Pol sm pa reku, veš kva, jst se z vam ne bom pogovarju, če ne 
bote dal gmh bom pa dam šou bom pa pištolo vzel. 
BLAŢ JARC: Ampak povejte mi... 
VIRANT: ...pištolo mam pa 80 let staro, pardon, bom po pravic povedu, 44 leta sm jo ukradu na bloku, 
ker je bil belogardist pr tem in so jo skril, sm jo mel zakopano 10 let. In še dons mam zakopano, ker je 
neizpravna. 
LESAR: NO čeprav je 80 let stara pištola, kot pravi Virant neizpravna, tastu ljubljanskega ţupana po 
kazenskem zakoniku kljub vsemu grozijo sankcije. 307-člen namreč prepoveduje hranjenje kakršnega 
koli strelnega oroţja brez ustreznega dovoljenja. Zagroţena je celo zaporna kazen od 6. Mesecev, do 
kar petih let. Policija o konkretnem primeru še ne govori, a policisti ţe zbirajo podatke, je bila danes 
jasna Maja Ciprle Adlešič z ljubljanske policijske postaje.  
MAJA CIPERLE ADLEŠIČ (Policijska uprava Ljubljana): Posameznih ukrepov na tem mestu ţe zaradi 
samega postopka, ki poteka, ne moremo naštevati ali pa vam razkrivati. 



Reporter, 13. 11. 12 
 
Kako je tast, stric in dedek Virant branil domovino  
 
Čeprav so desničarski mediji iz pištole strica predsednika parlamenta, dedka Jankovičevega Jurčka in 
Zokijevega tasta naredili na pol kriminalko, pa se v tem dejanju skriva veliko več! Ne samo simbolika, 
da ne boste mislili. S tega vidika ne bom parlamentiral o neumnostih, kot so napad na novinarko, 
groţnje novinarki in podobno, ker gre za veliko več, za bolj usodne stvari. Za NOB v resnici. Marjan 
Virant je kljub svojim letom prišel branit domovino. Ta se ţe nekaj časa brani - ali pa bo padla - na 
takšnem ali drugačnem premoţenju druţine Jankovič in na zgodbah, ki se namerno pletejo okrog njih. 
Domovina pa je tam, kjer je tvoj dom, kjer je tvoja zemlja. Ali pa kjer so spremenjene namembnosti 
drugih zemljišč. Ko je dedek Marjan Virant slišal, da hočejo njegovemu Jurčku iz hiše odpeljati 
sedeţno garnituro in televizor, govorilo pa se je tudi o premičnini Vesne Jankovič, torej njegovi soprogi 
- je dedka Marjana popadla izkaznica zveze borcev. V prevodu to pomeni, da je šel branit svojo 
domovino na prag svojega vnuka. Zraven je v mercedesu zglednega imena pripeljal še svojo soprogo 
in Jurčkovo babico. Hura za take dedke in babice, ki so se pripravljeni z lastnim telesom in pištolo 
postaviti v bran za svojega nebogljenega vnučka, ki je v jutranji halji in piţami šokiran gledal izvršitelja. 
Dedek je prišel tega ubogega Jurčka, imenovanega tudi >>ubij tega<<, branit pred to ţurnalistično 
golaznijo, a čeprav jih je babica Virant pozvala, naj zginejo k Janši, od koder so prišli, tega niso storili. 
Resda je bila to objektivna teţava, ker je bil predsednik vlade tisti čas v Laosu, ampak tovarišica 
babica Virant je to kričala simbolično. To je tako, kot če nekomu rečeš, naj se spelje, pa še bicikla 
nima in se ne more speljati, ve pa se, da naj gre po potrebi v rodne organe svoje matere. To sem fino 
napisal zato, ker drugače me tale desničarski Reporter cenzurira. Dedek pa je na novinarko kričal, da 
mu je Janša ukradel 150 evrov, to je za familijo Virant- Jankovič neznosen finančni udarec, če 
upoštevamo, da je Zoran Jankovič še lani imel na transakcijskem računu 300 tisoč evrov minusa, 
Jurček pa tri milijone dolga. Poleg tega pa še drugi sin in vnuk Damijan na pol zapufano Electo. V 
takem bančnem stanju potem pride neki izvršitelj z nekim odvetnikom in od tako rekoč klošarskega 
Jurčka zahteva tri milijone evrov, ali pa sedeţno garnituro, televizor v barvah in celo Vesno Jankovič, 
ki tudi sodi med premičnine. Hiše Jurčku hvala bogu ne morejo zapleniti - tudi aretirati ne - ker je ata 
Zoran zelo pameten človek in jo ima še vedno na svoje ime. Jurček se trese pred izvršiteljem, zraven 
pa kamere in fotoaparati, ki slikajo in snemajo, novinarji pa ga sprašujejo, kdaj bo vrnil, zakaj ne vrne 
... Jebemti, če pa nima! Dal je za mercedes, ker vsi v familiji Virant-Jankovič vozijo samo mercedese, 
vse drugo je preveč gmajn in agrarno in se za ugledni druţini ne spodobi. Potem se pripelje ata Zoki in 
tudi vanj silijo s kamerami in mikrofoni in ga sprašujejo, zakaj jurček ne vrne. Ata je ţe zdavnaj 
povedal, da so njegovi sinovi polnoletni in sami odgovorni za svoja dejanja. Naj ob tem spomnim, da 
jurček pač tistih treh milijonov evrov nima, ker je nekaj poslal na neke firme, nekaj na Ciper - če nimaš, 
ti tudi vojska ne more zapleniti. Še za travo okrog hiše mu je moral ata posoditi in tudi njemu jurček še 
ni vrnil, ker nima. A te kretenske novinarske buče lahko razumejo, da Jurček treh milijonov evrov 
nima!? A vi veste, kako velik denar je to? Ne veste, ker ste nesposobni toliko zasluţiti v dveh ţivljenjih 
in pol, kaj šele da bi našli osla, ki vam bi toliko denarja posodil na lep priimek. Zdaj pa nazaj k stricu, 
dedku in tastu Marjanu Virantu. On je začutil, da se na premičnine njegovega obuboţanega vnučka 
pripravlja frontalni napad. Ni imel časa, da bi morda oblekel lovsko obleko ali partizansko uniformo, če 
jo ima. Sedel je s svojo ţeno in babico v mercedes, pritisnila sta na plin in v Grosuplje in na prvo 
frontno linijo. Naj bo ona novinarka Ana Turk vesela, da je babica ni oklofutala, da ji ni pljunila v obraz 
ali ji kako drugače pokazala, da je to vojna proti fašizmu in nacizmu. In da dedek in tast in stric ni imel 
časa dobiti pištole, da se vidi, kako smo se borili proti fašizmu in nacizmu, ki nam je hotel pobrati tisto 
najbolj dragoceno - našo zemljo, naše premičnine, naše ljubljene in druge. Kaj je bolj dragoceno kot 
naši vnučki, kot je na primer Jurček Jankovič! A ni človek Jurček več vreden kot tisti njegov usrani dolg 
v višini treh milijonov evrov? Bomo zato siromaka razgaljali, snemali, fotografirali, kriţali, ţalili in ga 
vlačili po medijih? Pa si vi sposodite samo tisoč evrov in jih v teh teţkih časih vrnite, če jih morate! Jok, 
ne bo šlo! Ali se boste potem upirali sodnemu izvršitelju, ko vam bo hotel zapleniti hišo z mačko ali 
psom vred, ţeno pa vam bo pustil? Se boste, dokler ne bo posredoval kordon policije in vas vrgel na 
cesto. Jurčku tega ne smemo privoščiti. On je iz ugledne dinastije Virant-Jankovič. Smrt fašizmu, 
svoboda narodu! ? P. S.: Poslanka Pozitivne Slovenije Melita Ţupevc presega povprečno nadarjenost 
poslancev -zna se dvakrat podpisati. Glosira: Stric iz ozadja 


