
 

Številka:   03200-21/2013-12                                                                                                              
Ljubljana:  4. 11. 2013 
 
Mestna občina Ljubljana 
Mestni svet      
G. Jernej Pavlin, mestni svetnik                                                                                                                                                                                                        
Mestni trg 1 
1000 Ljubljana 

 
Zadeva: Vprašanja in pobude 
 
V nadaljevanju posredujemo odgovore župana Zorana Jankovića na vaša vprašanja: 

 Mediji so objavili informacijo, da je NPU podal kazensko ovadbo zoper nekdanjo odgovorno 
osebo občinskega sklada Jožko Hegler, ki danes opravlja funkcijo direktorico mestne uprave. 
Ovadili naj bi jo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja 
ali uradnih pravic. Sprašujem vas, kdaj boste razrešili direktorico mestne uprave? 

 
Ne bomo.  
 

 Eden izmed medijev je 23. oktobra 2013 pisal o prodaji TET. Ob tem je navedel, da "naj bi od 
kupnine kar štirje milijoni šli za provizije od prodaje, in sicer kot je zapisal naš vir, naj bi si jih 
razdelila direktor Holdinga slovenske elektrarne Blaž Košorok in ljubljanski župan Zoran 
Jankovič." Iz zapisa v tem mediju ni razvidno, da bi vi, gospod župan, zanikali prejem provizije. 
Zato me zanima sledeče: ali ste prejeli provizijo od prodaje? Če provizije niste prejeli, me 
zanima, kakšne ukrepe boste izvedli, da boste demantirali omenjen zapis? 

 
Od nikogar nisem nikoli prejel nikakršne provizije. Glede omenjenega zapisa pa bomo medij 
tožili zaradi pisanja neresnic.  
 

 Javnost je bila pred dobrim mesecem obveščena o zaupnem dokumentu, ki je del obširne 
preiskave poslov vaše družine. Gre za interni dokument avstrijskega trgovskega konzorcija 
Supernova - MTK iz marca letos. Bilance avstrijskega trgovca razkrivajo 2,5-milijonski minus iz 
posojila podjetju Jamida, ki ga je leta 2006 ustanovila vaša dolgoletna finančnica in kasnejša 
podžupanja Jadranka Dakić. Po navedbah medijev ga je jeseni 2008 prodala Gradisu G. Trgovski 
del še danes sameva. Vmes pa so se, tako mediji, vrteli predvsem milijoni – 2,5 milijona spomladi 
2010 prek nekdanjega podjetja gospe Jadranke Dakić, ki je imela v tem času iz projektnega 
sveta za gradnjo Stožic pregled nad denarnimi tokovi. Nakazilo iz Avstrije naj bi se zgodilo le 
kak teden, preden je Dakićeva iz osebnih razlogov decembra 2011 odstopila s podžupanske 
funkcije. Gospod župan, zanima me, ali ste vi zahtevali, da gospa Dakić odstopi? Zakaj ji niste 
predlagali, da odstopi tudi kot predsednica odbora za finance? Ji boste predlagali tudi ta 
odstop? Ali še naprej vztrajate, da pri financiranju Stožic ni bilo nobenih nepravilnosti? 

 
Nisem in ne bom zahteval odstopa, ker svoje delo opravlja dobro in odgovorno. In še enkrat 
poudarjam, da pri financiranju Stožic ni bilo nikakršnih nepravilnosti. 
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