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Mestna občina Ljubljana                                                                                      30. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 1. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ustno svetniško vprašanje: 

 

 

Kako pojasnjujete in prevzemate odgovornost za nezakonito postavitev varnostne službe pred 

nadaljevanjem 29. seje MS MOL, ki je z represivno metodo blokade vhoda v prostore velike 

sejne dvorane, preprečila vstop svetniku na nadaljevanje 29. seje MS MOL in s tem 

onemogočila izvajanje del in opravil, ki jih izvoljeni predstavnik ljudstva prevzema preko 

instituta svobodnih in demokratičnih volitev za izvajanje predstavniške demokracije v svetih 

lokalne skupnosti? 

 

 

OBRAZLOŢITEV 

Svetniki v svetih občin imajo status enakega med enakimi. Kršitev pravic delovanja enemu svetniku 

pomeni kršitev pravic delovanja vseh svetnikov. Represivna in protizakonita metoda onemogočanja 

delovanja  svetnika v svetu MOL je nezakonita represija proti svetu, kot predstavniškemu domu MS 

MOL v celoti.  

 

Nezakonit in represiven poseg v delovanje MS MOL pred nadaljevanjem 29. seje se je zgodil s 

prekoračitvijo pooblastil pri vodenju seje. Ţupan, gospod Zoran Jankovič (ţupan) je  v nasprotju s 

Poslovnikom MS MOL, Statutom MS MOL, ZLS in drugimi Zakoni in Ustavo RS, v MS MOL vsilili 

glasovanje o izločitvi svetnika MS MOL in na tej osnovi zlorabili svoja pooblastila in degradiral MS 

MOL, kar bo sproţilo posledice nepredvidljivih razseţnosti.  

 

V represivnem izvajanju funkcije ţupana v MS MOL vidimo logično pojasnilo. Ţupan v MS MOL 

uveljavlja prikrite interese na račun javnega interesa, kar mu omogoča večina, ki jo zagotavlja 

neformalna politična skupina Liste Zorana Jankovića (Lista). Na tem dejstvu utemeljujemo trditev, da 

je v MS MOL vzpostavljeno stanje nasprotja interesov, ki uveljavlja koristi manjšine v nasprotju z 

javnim interesom. V stanju nasprotja interesov v MS MOL morajo delovati svetniki opozicije, ki na 

takšno stanje ne pristajamo. Svetniki imajo pravico in dolţnost zagotavljanja javnosti dela v MS 

MOL z vsemi legalnimi orodji, še posebej z audio in video snemanjem sej, ker prav to omogoča 

avtentičen zapis dogajanja na najbolj učinkovit način.  Audi video snemanje seje je metoda zaščite 

javnosti, javnega interesa in demokracije. 

 

Dokazi za politiko prikritih interesov so v potrjevanju pomembnih gradiv, ki so v nepopolni, 

pomanjkljivi obliki in vsebini dostavljeni svetnikom MS MOL v obravnavo in potrjevanje. Kljub 

temu, da je s strani svetnikov opozicije na njih opozorjen, ţupan vztraja na njihovi obravnavi in z 

navodili svoji večinski Listi kako naj glasuje, sporne točke potrjuje.  



 

 

Kot primer izpostavljamo, da se investicijski projekti v MS MOL potrjujejo brez IP - šprtni kompleks 

Stoţice.  Potrjevanje investicije s pomanjkljivimi gradivi brez priloţenega IP onemogočil svetnikom 

MS MOL dejanski vpogled v investicijo in onemogoča kvalificirano odločanje.  

 

Drugi dokaz stanja nasprotja interesov predstavlja vodenje sej MS MOL. Ponavljajoče kršitve 

Poslovnika, Statuta, zakonov in temeljnih ustavnih načel demokracije dokazujejo, da se v MS MOL 

namesto demokracije  s stopnjevanjem vzpostavlja samovoljna oblast ţupana. Po našem prepričnju je 

nezakonito samovoljno izvajanje oblasti in izvajanje represivnih dejanj nad svetniki oziroma svetom 

MOL ukrep proti demokraciji, torej ukrep proti ustavnemu redu RS.  

 

 

 

 

 

                                                                       Mirko Brnič Jager 

                                                                vodja Svetniškega kluba SDS  

 

 

 


