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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu sledeča svetniška  vprašanja: 

 

Spoštovani g. župan Zoran Janković, 

V časopisu Finance je bil 18.6. 2012 pod naslovom 45 minut z Mihaelom Karnerjem objavljen 

intervju z g. Karnerjem, v katerem je slednji napovedal nadaljevanje gradnje naselja Urbana Oaza na 

poplavno ogroženem območju na Viču. 

V zvezi z nadaljevanjem priprave spornega OPPN Tovil navajam še navedbo mag. Mirana Gajška, 

vodje Oddelka za urejanje prostora, ki je v odgovoru na svetniško vprašanje št. 03200-1/2012-38 dne 

28.3.2012 zapisal: 'Stališče MOL je, da se priprava OPPN (Tovil o.p.) ne bo nadaljevala' in pa 

'Tudi v konkretnem primeru je OUP že pričel z obravnavo pripomb, vendar je delo prekinil po 

sprejeti odločitvi MOL, da se priprava dokumenta ustavi.' 

Zato sprašujem župana, kaj se je zgodilo v treh mesecih, ki so sledili temu odgovoru na svetniško 

vprašanje, da je župan Zoran Janković 9.7.2012 osebno podpisal pogodbo s podjetjema 

Velinvestment, katerega zastopnik je Mihael Karner (na www.bizi.si poleg tega še piše, da ima 

blokiran račun na Hypo banki in zaprt račun na NLB) ter MERIDEIS. Podjetje Merideis zastopa 

Avguštin Karner, oče Mihaela Karnerja. V medijih smo lahko prebrali, da je bilo podjetje vpisano v 

register 29. februarja, dva meseca po tem, ko je avstrijska policija Mihaela Karnerja aretirala zaradi 

domnevne preprodaje prepovedanih poživil. V članku 'Karnerja »prala denar« z vlaganji na 

Hrvaškem' (Slovenske novice, 16.1.2012) smo lahko prebrali: 

»Na Hrvaškem je družina Karner vlagala prek nepremičninske agencije Romarius iz Barbana (kraj v 

Istri pri Pulju), katere direktorja sta bila Mihael Karner in njegov oče Avguštin, medtem ko je kot 

ustanoviteljica vpisana off shore družba iz Paname, North Group Holding Corp,« poroča hrvaški 

portal.« 

http://www.bizi.si/


 

 

14.9.2012 ste v odgovoru na svetniško vprašanje zagotovili, da se z g. Karnerjem po njegovi vrnitvi v 

Slovenijo po plačilu milijonske varščine niste srečali. Pa ste kljub temu dva meseca prej lastnoročno 

podpisali Dogovor o sodelovanju pri pripravi OPPN Tovil. Zato sprašujem:  

ali še vztrajate, da se z Mihaelom Karnerjem v letu 2012 niste srečali? Ali ste se srečali z 

njegovim očetom Avguštinom Karnerjem? Urošem Slivnikom? Če da, kolikokrat in kdaj? 

Zakaj MOL kar na enkrat sodeluje pr pripravi OPPN Tovil, čeprav je še pred nedavnim trdila, 

da je ustavila vse aktivnosti? 

V tretjem členu Dogovora od investitorjev Velinvestment in Merideis pričakujete, da bosta Oddelku 

za urejanje prostora pred začetkom izdelave prostorskega akta priskrbela podatke o izvajalcu izdelave 

urbanistične dokumentacije. Ali sta to že storila? Kdo je izvajalec? 

V tem Dogovoru v 6. členu  obvezujete MOL, da bo investitorja občina sproti obveščala o poteku in 

morebitnih ovirah pri izvedbi del. Ali je takšna uslužnost MOL napram investitorjem stalna 

praksa (npr. tudi v primeru Emonike)? Koliko takšnih obvestil ste investitorjema že 

posredovali? Kdaj konkretno ste zapisali in na kakšne ovire ste naleteli?   

 

 

 

                                                                        Mestni svetnik, 

                                                                      Mag. Anže Logar 

 


