
 

 

Številka: 03200-13/2013-18   

Ljubljana: 8. 7. 2013   

                                                                                                                                      

Mestna občina Ljubljana                                                                                  27. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                         k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, naslavljam županu ter pristojnim službam naslednjo 

svetniško vprašanje: 

 

V začetku junija so vsi slovenski mediji objavili vest  z naslovi, kot npr.: "Karner na seznamu 

najhujših preprodajalcev mamil" (Delo, 1.6.2013). 

 

Ameriški predsednik Barack Obama je namreč tedaj obvestil kongres, da je uvedel sankcije proti 

šestim posameznikom in skupinam zaradi trgovine z mamili. Na seznamu je poleg šefov mafijskih 

kartelov iz Afganistana in Mehike tudi Slovenec Mihael Karner, in sicer zaradi preprodaje steroidov. 

  

Osebam in organizacijam s seznama so zamrznili premoženje v ZDA, ameriškim posameznikom in 

podjetjem pa je z njimi prepovedano opravljati posle. 

 

Kot še piše na spletni strani ameriškega tožilstva, je bilo to šele petnajsto takšno predsednikovo 

imenovanje, odkar so po zakonu o imenovanju najhujših tujih preprodajalcev mamil, t. i. Kingpin 

Act, junija 2000 na omenjeni seznam uvrstili prve osebe. 

 

Glede na vse zapisano vas g. Janković še enkrat sprašujem, ali vztrajate v svoji nameri, da 

skupaj z osebo, ki so jo ZDA uvrstile na seznam najhujših preprodajalcev mamil, zgradite nove 

'Celovške dvore' na območju nekdanje tovarne Tovil in tako kljub nasprotovanju okoliških 

prebivalcev pozidate zeleni klin v osrčju Viča? 

 

Ali je bila med investitorjem in MOL že opravljena kakšna finančna transakcija?  

 

Ali še naprej mislite, da je yseeno, od kod denar investitorjem gradbenih projektov v Ljubljani, 

še 

posebej tistih, ki jim je vaš novi prostorski načrt spremenil namembnost?  

 

Ali ste zaradi ukrepov ameriškega predsednika Obame sedaj pripravljeni zaprositi Urad za 

preprečevanje denarja za ustrezne preverbe, ali še naprej želite izpeljati posel stran od oči 

javnosti in ustreznih organov pravne države?  

 

Na moje izrecno vprašanje, ali ste pripravljeni na ravni MOL sklepati posle z ljudmi 

kriminalnega porekla, ste 23.4.2012 odgovorili: "Vprašanje je hipotetično in nanj ne moremo 

odgovoriti." (15. Seja MS, svetniška vprašanja).  

 

 

 

 

 



 

 

Glede na to, da po omenjenem razglasu vprašanje ni več hipotetično, vas še enkrat sprašujem: 

Ali je MOL pripravljen sklepati posle z osebami, ki jih druge države preganjajo po uradni 

dolžnost? Želim konkreten odgovor. 

 

Ali takšno doktrino poslovanja kot župan MOLa zasledujete zaradi kroničnega pomanjkanja 

denarja, ali so zadaj kakšni drugi razlogi (npr. osebno poznanstvo)? 
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