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Spoštovani, 

 

 

Predlagatelji 7. izredne seje MS, priloženo posredujemo dodatno gradivo  

k 2. točki dnevnega reda »Predlog Sklepa o izrabi  »Posveta ravnateljev« v politične namene«  

poročevalka je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

 

 

Lep pozdrav, 

 

 

 

 

                                                                 Vodja svetniškega kluba SDS 

                                                                            Dragutin Mate 

 

 

  

 

 

 



 

 
 prvi aktiv ravnateljev sklican s strani MOL-a: 

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji! 

Obveščam vas, do bo prvi letošnji aktiv ravnateljev v četrtek, 27. 9. 2012 ob 12. 00 na OŠ 

Prežihovega Voranca.  

Vabilo z dnevnim redom prejmete v ponedeljek. 

Lepo pozdravljeni, 

Olga Glaser, vodja Odseka za izobraževanje 

Mestna uprava 

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana 

T: 01 306 4029, F: 01 306 4012, www.ljubljana.si 

Ta sestanek je bil v sredo popoldan ali četrtek zjutraj preklican, nato pa je v četrtek priletelo vabilo župana: 

Spoštovani ravnateljice in ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev,  

direktorice in direktorji ljubljanskih javnih zavodov in podjetij 

vodstvo MU MOL 

Gospod Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, vas vabi na posvet, ki bo jutri  

v petek, 28. septembra 2012, ob 9. uri v Veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše, 

Mestni trg 1 

Lepo pozdravljeni 

Kabinet župana 

Odsek za mednarodne odnose in protokol 

Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana 

T: 01 306 1025, F: 01 306 1207, www.ljubljana.si 
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TELEVIZIJA SLOVENIJA 1, 27.09.2012, ODMEVI, 22.00 
 
SLAVKO BOBOVNIK (voditelj): Dober veĉer spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Kot reĉeno, 120 
policistov je danes v Sloveniji opravilo 23 hišnih preiskav in zaĉasno odvzelo prostost šestim osebam. 
Osrednja oseba zanimanja policistov je bil ljubljanski ţupan Zoran Janković, ki ga policija sumi kaznivih 
dejanj s podroĉja gospodarskega kriminala in korupcije. 
METKA MAJER (novinarka): Šesta ura zjutraj, priĉetek velike kriminalistiĉne akcije. Kriminalisti so se 
odpravili tudi na domove treh ĉlanov druţine Janković. Kriminalisti so vse jutro odnašali škatle. Zaseţene 
naj bi bile dokumentacija in elektronske naprave. Zoranu Jankoviću je kmalu prišel pomagat odvetnik. 
Najprej se je preiskava na domu konĉala v Grosupljem, od koder so policisti odpeljali sina Zorana 
Jankovića Jureta, ki ima skupaj z bratom v lasti podjetje Elekta, kjer so prav tako preĉesali vsak kotiĉek. 
Istoĉasno so hišne preiskave opravljali tudi pri vodji podjetij Energoplan in Gradis skupina G, Zlatku Sraku 
in Urošu Ogrinu. Podjetji imata v lasti podjetje Grep, ki je gradilo Stoţice. Preiskava je velik del dneva zato 
potekala tudi na Grepu. Med tistimi, ki so bili pridrţani, je bila neuradno tudi ena od Jankovićevih 
podţupanj Jadranka Dakić. Dom ljubljanskega ţupana so policisti preiskovali do pol enajste dopoldne. 
Nato je moral s kriminalisti še v ljubljansko mestno hišo. Ĉeprav je sam dejal, da bo novinarjem zadevo 
prišel razloţiti ĉez eno uro, se je to zgodilo šele kakih pet ur kasneje. Janković in njegov odvetnik pravita, 
da so bili policisti korektni. Razlogi za preiskavo pa ne. 
ALEKSANDER ĈEFERIN (odvetnik Zorana Jankovića): Najlaţje od vseh odloĉb v tej drţavi je dobit 
odloĉbo ali pa odredbo o hišni preiskavi oĉitno. To je ratala neka modna muha pri nas. 
MAJER: V tem ĉasu je domov ţe lahko odšel Jure Janković, medtem ko je preiskava na Elekti, pri kateri je 
moral sodelovati Damijan Janković, starejši od bratov, trajala skoraj do veĉera.  
DAMIJAN JANKOVIĆ: Preiskave ne bom kaj veliko komentiral, samo povem, da so bili policisti korektni. 
Zdaj grem pa na nazdravit s sodelavci, namreĉ zame je danes zelo sreĉen dan, dobil sem prvorojenko. 
Hvala lepa.  
MAJER: Današnja akcija je sicer za leto in pol dolgega predkazenskega postopka, ki ga na 
specializiranem drţavnem toţilstvu vodi toţilka Blanka Ţgajnar. 
BOBOVNIK: Gospod Robert Ĉrepinko, dober veĉer. 
ROBERT ĈREPINKO (pomoĉnik direktorja NPU-ja): Dober veĉer. 
BOBOVNIK: Kje je v tem ĉasu preiskava, poteka še kakšno preiskovalno dejanje, je še kdo pridrţan, so 
policisti še na terenu? 
ĈREPINKO: V trenutku, ko govoriva, so operativne aktivnosti na terenu ţe zakljuĉene, pomeni, da smo 
vse hišne preiskave, ki so bile naĉrtovane za danes, zakljuĉene in tudi vsem šestim pridrţanim osebam ţe 
odpravili pridrţanje. 
BOBOVNIK: Ĉesa pravzaprav sumite ljubljanskega ţupana in vse ostale seveda, pri katerih ste danes 
opravili preiskovalno dejanje? 
ĈREPINKO: V celem sklopu teh preiskav, ki smo jih danes izvajali, preverjamo sume storitev kaznivih 
dejanj, zlorabe poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, zlorabe uradnega poloţaja, pranja 
denarja, ponarejanja listin, prejemanja koristi za nezakonito posredovanje. 
BOBOVNIK: Ste pri teh preiskavah uporabili tudi kakšna prikrita policijska dejanja? Ste prisluškovali 
komu? 
ĈREPINKO: V tem primeru nismo uporabili prikritih preiskovalnih ukrepov. 
BOBOVNIK: Povejte mi, kdo vse sodeluje, razen policistov pri tej akciji? Ali bolje na zaĉetku, kdaj se je 
pravzaprav zaĉelo? 
ĈREPINKO: Akcijo smo zaĉeli spomladi lanskega leta in skozi tok te preiskave smo navezali zelo tesne 
stike tako z davĉno upravo republike Slovenije, kakor tudi z uradom za prepreĉevanje pranja denarja, tako 
s komisijo za prepreĉevanje korupcije, vse skupaj pa zelo aktivno usmerja specializirano drţavno toţilstvo 
republike Slovenije.  
BOBOVNIK: Ste na Durs pozabili ali podatkov davĉne uprave ni v teh vaših preiskovalnih dejanjih? 
ĈREPINKO: Kot sem rekel, davĉna uprava je, bi rekel, eden glavnih partnerjev v tej preiskavi. 
BOBOVNIK: Pardon, sem preslišal. Kaj je bilo danes zaseţeno na domu gospoda Jankovića, v mestni 
obĉini Ljubljana in še kje? 
ĈREPINKO: Povsod smo zasegli stvari, ki smo jih iskali. To je dokaze bodisi v fiziĉni obliki, listinsko 
dokumentacijo, kot tudi elektronske podatke na razliĉnih nosilcih elektronskih podatkov. 
BOBOVNIK: Gre za Stoţice.  
ĈREPINKO: Gre za preuĉevanje sklopov aktivnosti v zvezi s športnim centrom v Ljubljani.  



BOBOVNIK: Ĉe ste zdaj te preiskave opravili tudi pri otrocih gospoda Jankovića, domnevamo, da so tudi ti 
na nek naĉin vpleteni ali so sodelovali pri izgradnji tega športnega objekta.  
ĈREPINKO: Vsaka preiskava, sploh še tako kompleksna in zahtevna, kot je ta, seveda objame vse 
osebe, ki so kakorkoli sodelovale pri pravnih poslih, pri drugih poslih in seveda skozi zbiranje obvestil, 
kakor tudi skozi zbiranje dokazov v hišnih preiskavah, ugotavljamo kakšne so te povezave bile, in seveda 
utemeljujemo tiste zaĉetne sume, da je vendarle šlo za storitve kaznivih dejanj.  
BOBOVNIK: Nekaj mesecev nazaj, ko smo delali enega od prispevkov, smo narisali tudi eno pot denarja. 
Upajmo, da bova to tudi videla ... Ja,  MOL, Grep, Baza Dante in tako naprej. Je tudi to, je tudi ta 
transakcija, so tudi ti in podobni posli predmet preiskave? 
ĈREPINKO: Kot v vseh preiskavah, ki jih delamo v NPU, je seveda eden zelo pomembnih delov te 
preiskave sledenju toku denarja in pa preuĉevanje nakazil denarja in pa ugotavljanje zakonitosti le-teh ... 
BOBOVNIK: Kaj pa prodaja oziroma preprodaja zemljišĉ, ki niso povezana z objektom Stoţice? 
ĈREPINKO: Seveda danes je bil v javnosti viden le del aktivnosti, ki jih Nacionalni preiskovalni urad izvaja 
pri svojem delu in zagotovo bomo tudi v tem delu, ki ste ga omenjali, še nadaljevali z zbiranjem obvestil, ki 
smo ga zaĉeli ţe pred tem. 
BOBOVNIK: Kaj pa poslovne transakcije, ki bi se lahko dogajale med podjetji v Sloveniji in pa na Cipru? 
ĈREPINKO: Ne razumem vprašanja. 
BOBOVNIK: Ste preiskovali tudi kakšne poslovne transakcije, ki bi se dogajale me slovenskimi podjetji v 
lasti ali v solasti Zorana Jankovića in njegovih sinov ali drugih, ki ste jih preiskovali, in ciprskimi podjetji, ki 
imajo iste lastnike?  
ĈREPINKO: V vseh preiskavah, bom rekel razgibanega gospodarskega ţivljenja v Sloveniji, se praktiĉno 
ne moremo izognit tujini in tako je bilo tudi  v tem primeru, saj seveda preuĉujemo, kjer seveda 
preuĉujemo, ko sem govoril tudi o toku denarja, tudi tok denarja v tujino in iz tujine nazaj. 
BOBOVNIK: Kaj se je danes dogajalo s temi šestimi preiskovanci? So bili zadrţani, pridrţani, jim je bila 
odvzeta prostost, so bili aretirani? 
ĈREPINKO: V bistvu kar nekaj teh stvari pomeni isto stvar - šlo je za odvzem prostosti, torej omejitev 
gibanja in pa odrejeno pridrţanje, torej dokler so zato obstajali zakonski razlogi, je policija tem osebam 
odvzela prostost in jih pridrţala. Po takoj, seveda tako kot zakonodaja narekuje, takoj po prenehanju teh 
razlogov, so bili izpušĉeni na prostost. 
BOBOVNIK: Odvetnik, slišala sva ga prej v prispevku, pravi, da je danes v tej drţavi najlaţje dobiti 
odredbo za preiskavo. Za hišno preiskavo. 
ĈREPINKO: Seveda razumljivo, da odvetnik svoj posel opravlja tudi skozi takšne izjave, danes je v tej 
drţavi zelo teţko dobiti vsa dovoljenja ali pa odredbe, ki jih izdaja tako drţavno toţilstvo ali sodišĉa, kajti 
standardi za pridobitev le-teh so zelo visoki. In mogoĉe, da bo laţje razumeti, predlog teh hišnih preiskav, 
ki smo jih danes opravljali, je imel pribliţno 60 strani temeljitih zgošĉenih ugotovitev sedanje preiskave. 
BOBOVNIK: Je mogoĉe v denarju izmeriti to škodo, te sume, ki jih preiskujete? 
ĈREPINKO: Za to je v tem trenutku še prezgodaj. 
BOBOVNIK: Merjeno v milijonih ali v desetinah milijonov? 
ĈREPINKO: Transakcije, ki jih preuĉujemo, pa zdaj na tem mestu še ne morem reĉi,  ali so zakonite ali 
nezakonite, pridejo do višine veĉ desetih milijonov. 
BOBOVNIK: Zagroţena kazen za takšna in podobna dejanja, ĉe se vaši sumi izkaţejo kot utemeljeni? 
ĈREPINKO: So med enim in osmimi leti zapora. 
BOBOVNIK: Gospod Ĉrepinko, hvala lepa za pojasnila.  
ĈREPINKO: Hvala tudi vam. 
BOBOVNIK: Vse današnje preiskave naj bi torej povezovale in bile povezane z izgradnjo Stoţic, prvega 
velikega objekta pri nas, ki je nastal na podlagi javno-zasebnega partnerstva.  
GREGOR DRNOVŠEK (novinar): Leta 2008 skupina Grep, takrat še skupaj z Merkurjem za izgradnjo 
javnega dela kompleksa v Stoţicah ponudi 81 milijonov evrov in tako stopi v partnerstvo z Mestno obĉino 
Ljubljana. Sama vrednost centra je bila ocenjena na skoraj 350 milijonov evrov. 
ZORAN JANKOVIĆ (ljubljanski ţupan): Jaz sem izjemno zadovoljen in vesel in današnji dan paĉ pomeni 
zaĉetek realizacije naj, vrednostno najveĉjega projekta v Ljubljani v tem programu. 
DRNOVŠEK: Grep je takrat h gradnji uspel privabiti srbsko druţbo Delta v lasti srbskega tajkuna 
Miroslava Miškovića, ki naj bi v trgovski center vloţil veĉ kot 240 milijonov evrov. A je kasneje zaradi 
svetovne krize iz projekta izstopil in takrat se je zaĉela kalvarija Grepa z zagotavljanjem finanĉnih sredstev 
za dokonĉanje projekta. Danes je sicer vrednost stoţiškega projekta ocenjena na pribliţno 150 milijonov 
evrov. In konkretni oĉitki, ki so se ţe dolgo pojavljali v javnosti - najprej neplaĉevanje podizvajalcev. 



Spomnimo se samo groţenj o zapori centra na dan otvoritve. Ţupanu so oĉitali tudi, da pri drugih projektih 
v Ljubljani favorizira druţbi, ki sta gradili Stoţice. Glavni oĉitek pa izhaja iz avgusta lani, ko je Mestna 
obĉina Grepu nakazala slabe štiri milijone evrov za dodatna dela pri gradnji Stoţic. Tok denarja je kroţil 
zelo nenavadno. Teden dni kasneje je namreĉ pol milijona evrov potovalo na raĉun podjetja Baza Dante, 
ki je v lasti Boštjana Stamejĉiĉa, zaposlenega v Elekti. Še isti dan je bilo slabih 400.000 evrov nakazano 
na raĉun podjetja KLM Naloţbe v veĉinski lasti Zorana Jankovića, 100.000 evrov pa na raĉun 
rokometnega kluba Krim.  
BORIS GROBELNIK (odvetnik Uroša Ogrina): Glejte, tu ne gre za nobeno pretakanje denarja, vsaj po 
naši oceni. Ĉe gre pa za poslovne odnose, je pa to druga ocena. 
DRNOVŠEK: Eden od oĉitkov toţilstva pa je tudi goljufanje pri namenski porabi evropskih sredstev v višini 
9,4 milijona evrov. A je ta oĉitek vsaj nekoliko nenavaden, saj so maja lani, tako takratna vladna sluţba za 
regionalni razvoj, kot tudi ministrstvo za šolstvo in šport nase prevzeli vso odgovornost za morebiti 
nepravilno izvedene postopke in zagotovili, da razpisni pogoji v tem primeru niso bili kršeni.  
BOBOVNIK: Gospod Zoran Janković, dober veĉer. 
ZORAN JANKOVIĆ (ţupan Mestne obĉine Ljubljana): Dober veĉer.  
BOBOVNIK: Od šestih pa mislim, da do desetih so bili policisti pri vas doma. Je tako?  
JANKOVIĆ: Je tako. 
BOBOVNIK: Kaj so iskali, kaj so našli, kaj so odnesli? 
JANKOVIĆ: Najprej bi rad povedal, da so bili zelo korektni tako doma kot v poslovnih prostorih Mestne 
obĉine. Prišli so pregledat celotno hišo, iskali so papirje, povezane s Stoţicami, doma jih ni bilo, ker ne 
morejo bit, ker zakaj bi bili? In iskali so raĉunalnik, tako da so vzeli ţeni raĉunalnik in pa moje darilo od 
mojih sodelavcev iPad, ki je bil konĉno v funkciji. 
BOBOVNIK: In - od desetih naprej, potem ste se preselili na Mestno obĉino. Kaj so iskali tam, kaj so 
zasegli tam? 
JANKOVIĆ: Isto kot prej. Vso dokumentacijo, ki je na Mestni obĉini v ţupanstvu bila glede Stoţic, 
raĉunalnike podţupana Koţelja, vodja kabineta in pa obeh tajnic. Vendar so bili istoĉasno tudi v naših 
sluţbah, ki se ukvarjajo s tem, to dejavnostjo, se pravi v javnih naroĉilih, financah, investicijah in športu in 
pa tudi raĉunalniškem centru, kajti pri nas je vsak podatek zelo jasno zapisan najmanj na treh naslovih in 
vse tisto, kar so dobili v ţupanstvu, imajo, pravim, vsaj še trikrat in so ţe vse imeli pri sebi, tako da 
nobenega problema ni bilo. 
BOBOVNIK: Gospod Janković - vse, kar so vas danes spraševali, vse kar so vam odnesli, se je nanašalo 
samo na Stoţice? 
JANKOVIĆ: Samo na Stoţice. 
BOBOVNIK: Gospod Ĉrepinko, ki je bil gost pred vami, verjetno ga niste slišali, je govoril tudi, da jih 
zanima prodaja oziroma preprodaja zemljišĉ, da jih zanimajo dogodki na relaciji Slovenija - Ciper in 
podobne reĉi. 
JANKOVIĆ: Jaz ne vem, kaj je on govoril, in tudi ima vso pravico, da ga zanima vse, kar ţeli, še enkrat bi 
rekel - današnji dan zame je bil nekaj, bi rekel, s ĉudnimi obĉutki, mešanimi obĉutki. Na eni strani sem 
dobil vnukinjo, hišno preiskavo, vmes smo podpisali pogodbo za predelavo smeti za 30 obĉin in to, kar jih 
zanima, bodo vse lahko dobili. Kar se tiĉe Zorana Jankovića sem jaz popolnoma miren. 
BOBOVNIK: Ampak poglejte, ĉe gre samo za Stoţice in Zorana Jankovića - kaj so potem policisti poĉeli 
pri vaših otrokih? Ali sta vaša sinova kakorkoli sodelovala pri gradnji? 
JANKOVIĆ: Nikakor, nikakor. In morate njih vprašati in ... Lejte, vĉasih ... 
BOBOVNIK. Koga, gospod Janković?  
JANKOVIĆ: Ja, policijo, tista, ki je vodila preiskavo, kaj so iskali. Namreĉ, jaz sem govoril z obema 
sinovoma potem, ko so jih izpustili nazaj, povedali so, da so bili korektni, da so pobirali papirje, ki so jih 
hoteli, ne vem kakšne papirje, ampak še enkrat pravim - ali je to res potreben pritisk na moja sinova pa naj 
policija opravi svoje delo, jaz sem ţe prej pozival in se mi zdi, da bi mogoĉe pri vseh teh transakcijah, ki 
ste jih zdaj pokazali, le prišel sem v vaš studio en davĉni strokovnjak pa pojasnil vsebino. Na tej shemi, ki 
ste jo vi pokazali manjka samo še ena pušĉica - da je šel denar nazaj iz Baze Dante v Grep. 
BOBOVNIK: Gospod Janković, danes je bila danes na delu policija. Tudi davĉni strokovnjaki, gospod 
Ĉrepinko je rekel, so ţe vkljuĉeni v ta posel. Zagotovo bo še prilika, da tudi o teh kaj reĉemo 
JANKOVIĆ: Ampak dovolite še enkrat. Davĉni strokovnjaki, Durs, ki pregleduje Elekto, ki je malo podjetje, 
11 mesecev brez zapisnika, nekaj ne štima. Pri ĉemer, taista davĉna uprava je bila v Mestni obĉini, 
opravila preiskavo za to obdobje, ki je bilo zanimivo, se pravi avgust mesec do novega leta in izdala sklep, 
da ni nobenih nepravilnosti. 



BOBOVNIK: Gospod ... 
JANKOVIĆ: Ampak lejte, prepustimo, da to uredijo in jaz sem popolnoma miren. 
BOBOVNIK: Ja, natanko to sem hotel reĉi - vi ste rekli, da pri davĉni upravi nekaj ne štima, verjetno 
marsikdo od gledalcev misli, da tudi pri vas nekaj ne štima. Ne sodimo, to je stvar sodišĉa. Vi ste danes ... 
JANKOVIĆ: Se opraviĉujem še enkrat. Po vsem tem, kar je bilo danes izreĉenega skozi medije, o Zoranu 
Jankoviću ali pa da reĉem zadnjih nekaj let, od prvih volitev, drugih volitev, da pri gledalcih je dvom, da 
nekaj ne štima, je sploh ĉuden, da niso kaj drugega. Zdaj bi pa jaz rad videl, da bi bile volitve v nedeljo. 
BOBOVNIK: Gospod Janković, vse popoldne ste trdili, da se politike ne boste dotikali. 
JANKOVIĆ: Ne bom se, tudi danes ne. 
BOBOVNIK: Ja, ampak zdaj ste napeljali v to smer. 
JANKOVIĆ: Ne, da bi rad videl volitve v nedeljo. Da bi rad videl, kaj mislijo ljudje, drţavljani. 
BOBOVNIK: Prav. Poglejte, dopoldne ste omenjali tri razloge, zaradi katerih naj bi preiskovali, se mi zdi, 
da ste nekatere pozabili. Gospod Ĉrepinko je prej omenil tudi sum korupcije, sum pranja denarja, sum 
uniĉenja listin in sprejemanje nedovoljene koristi. 
JANKOVIĆ: Tega ni in jaz lahko pokaţem, imam tu s seboj, ta dokument, ki so mi ga dali, nisem ga bral, 
povem, ampak tam piše samo štiri ĉlene. Lahko jih citiram, lahko jih pa pogledava skupaj. Vam bom 
potem pokazal. Pravijo, da sem nevestno delal, zlorabil poloţaj, da sem pomagal oziroma omogoĉil 
goljufijo evropskih sredstev mestni obĉini Ljubljana in pa da sem uniĉeval listine. To piše v štirih alinejah, 
niĉ drugega. V tekstu pol nisem pa bral naprej. Ampak jaz bi še enkrat rekel ... 
BOBOVNIK: Ampak verjetno bi zdaj oba teţko trdila, da si je gospod Ĉrepinko izmislil stvari, verjetno ... 
JANKOVIĆ: Ne, sploh ne vem, kaj je napisal. Jaz mu ĉisto verjamem, kar je on rekel. Ampak on ni menda 
rekel, da sem jaz kriv ţe tega. 
BOBOVNIK: Ne, ne, ne, ne, ne. Gospod Ĉrepinko natanko ve, kaj govori. 
JANKOVIĆ: In jaz to ĉisto spoštujem in še enkrat pravim, policija je danes svoje delo opravila korektno in 
naj ga dokonĉa. 
BOBOVNIK: A ste še vedno mnenje, prav klicali ste policijo, naj pridejo in zaĉnejo.  
JANKOVIĆ: Jaz sem klical zato ker je nespodobno, ker je nekorektno, predvsem do moje druţine, da so 
ob doloĉenih trenutkih prihajali doloĉeni dokumenti v javnost, nepodpisani, ki so bili nekje na poti med 
Dursom, med policijo, med toţilstvom, in potem nihĉe ni bil kriv. In a ni bolje, da pride policija pa pove, kaj 
ima, kot da pušĉajo neke dokumente, pravim delne, potem pa vsak od medijev potem lahko dela, kar ţeli 
s temi dokumenti, dobijo jih doloĉeni, in potem jaz paĉ ne prihajam in ne odgovarjam. Zdaj je prišla 
policija, ĉe ste jih vprašali, ne vem, kaj je rekel gospod Ĉrepinko, ampak mislim, da so bili zelo konkretno 
sprejeti. Ţe zjutraj, ko smo ĉakali odvetnika, in je prišel naš direktor k meni domov, mestne uprave, smo 
se dogovorili, da lahko gredo v vse prostore brez, da sem jaz prisoten. 
BOBOVNIK: Poglejte, gospod Janković, vprašal sem zato, klicali ste policijo, zdaj je policija prišla, opravlja 
svoje delo, to ni pritisk - ne na vaš in ne na vašo druţino. To je policijsko delo, sami ste rekli ... 
JANKOVIĆ: A sem kaj rekel? 
BOBOVNIK: ne, rekli ste, da izvajajo pritisk na ... 
JANKOVIĆ: Na otroke. Še enkrat bom vprašal. Po vsem tem, kar se piše vprašal bom, s kom lahko zdaj 
pa moja otroka delata po vsem tem, ko paĉ pravijo, kaj naj bi vse naredila. Ampak jaz zase še enkrat 
popolnoma mirno odgovarjam in policiji nisem rekel besede. Oni so pobrali, kar so hoteli. Ĉe jih boste 
vprašali, kakšen odnos smo imeli, boste dobili, da smo imeli izvrsten, in še enkrat, na vsako povabilo bom 
jaz prišel, ne bom se izogibal. 
BOBOVNIK: Gospod Janković vi ste politik, zato smo danes tudi nekatere predsednike strank povprašali, 
kaj menijo o teh dogodkih. Pri vas niso bili posebej zgovorni. Predsednik drţave je rekel, naj policija opravi 
svoje delo, izjavo pa smo vendarle dobili - izjavo pri vaši Pozitivni Sloveniji in pri Novi Sloveniji. 
MOJCA KUCLER DOLINAR (NSi): Jaz bi predvsem ţelela in tudi priĉakujem, da se sami postopki ne 
spolitizirajo. Priĉakujem, da ustrezni organi opravijo svoje delo ĉim prej, hitro, tudi transparentno in da se 
stvar pripelje tudi do sodnega epiloga. Le na ta naĉin bodo drţavljani tudi sĉasoma dobili zaupanje nazaj v 
pravno drţavo. 
JANI MÖDERNDORFER (vodja poslanske skupin PS-ja): Ta hip, ko pravzaprav predsednika vlade ni v 
drţavi, v Drţavnem zboru teĉejo zelo zanimivi postopki - od holdinga do banĉnega sistema, vmes pa 
poteka še preiskava, je to lahko zelo nenavadno. Ampak ne glede na to, jaz verjamem v ta pravni sistem 
in verjamem v to, da bodo preiskali vse, kar imajo za naredit in da bodo opravljali in opravili svoj posel 
korektno. 



BOBOVNIK: Gospod Janković, predsednik najveĉje opozicijske stranke ste, ljubljanski ţupan, preiskovalni 
sodnik vas glede na odredbe o hišni preiskavi utemeljeno sumi storitve kaznivega dejanja. Mislite, da ni 
ĉas, da zaĉasno ali za vedno predate opravljanje dveh funkcij, ki sem jih navedel, komu drugemu? 
JANKOVIĆ: Odgovor je ne in jaz sem jutri povabil vse svoje sodelavce tako iz Mestne občine 
Ljubljana kot našo listo v mestnem svetu in stranko v parlamentu, vse ravnatelje, vse direktorje 
zavodov, ker jim bom pojasnil svoj pogled. Oni, Ljubljančani in državljani so edini moji sodniki. 
Policija pa naj opravi svoje delo pa ne bo nič našla, v to sem trdno prepričan. In to, kot rečeno, obe 
izjavi sta korektni. Jaz bi samo to rekel, verjamem v pravno državo in ne, da pričakujem - želim si, 
da čim prej opravi ta postopek z mano. 
BOBOVNIK: Še enkrat, gospod Janković - javni funkcionar in za domnevno zlorabo javnega denarja gre. 
Ne bi bilo higieniĉno odloţiti funkcije in poĉakati na izid preiskave? 
JANKOVIĆ: Obratno - jaz bom dokazal, da ta javni denar v Stoţicah je prinesel veliko koristi Mestni obĉini 
Ljubljana. In zanimivo je nekaj drugega - mene dolţijo za zlorabo poloţaja ali slabega poslovanja pri 
Stoţicah. To je kljuĉen primer bil. Pri ĉemer to podjetje, ki je delalo Stoţice, je pred steĉajem. Nekaj ne 
štima. Se pravi zasebni partner, ki naj bi dobil korist, je pred steĉajem, jaz sem pa zlorabil poloţaj. Ne gre 
skupaj. In še enkrat - v tem postopku, noĉem zdaj prejudicirat, trdim, da bo toţilstvo ali sodišĉe postavilo 
nekega sodnega izvedenca in bodo ugotovili, da Mestna obĉina dobila objekta za ... 
BOBOVNIK: Danes sva, gospod Janković, pri policijskem delu. Toţilci in sodniki šele pridejo, verjamem, 
da bodo korektno opravili svoje delo. Hvala lepa, da ste ... 
JANKOVIĆ: Ja, kaj pa drugega naj reĉem? 
BOBOVNIK: Hvala lepa, da ste prišli in pojasnjevali. 
JANKOVIĆ: Hvala lepa, lahko noĉ. 
 


