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Zadeva: vprašanja in pobude
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu ter pristojnim službam sledeča
svetniška vprašanja:
Spoštovani g. Janković,
Nedeljski dnevnik je 12.2.2014 objavil, da je v Ljubljano prišel ameriški tožilec iz Bostona in si
ogledal zemljišče na Viču, kjer namerava Mihael Karner (ki ga ZDA uvrščajo med najbolj iskane
preprodajalce prepovedanih substanc) ob vaši osebni podpori zgraditi "zajetno stanovanjsko naselje z
denarjem, za katerega Američani mislijo, da je sumljivega izvora." (ND, 12.2.2014 str. 15) Avtor
članka še zapiše, da naj bi z omenjeno gradnjo in legalno prodajo investitor opral denar, pridobljen v
poslih, ki jih ameriška zakonodaja ne priznava za legalne.
Glede na to, da je omenjeni projekt možno izpeljati zgolj ob vaši eksplicitni podpori (vi ste bili tudi
podpisnik pogodbe poleti 2012, s katero se je projekt zopet oživil), me zanima, če ste kljub močno
obremenilnim očitkom še naprej podpornik tega projekta? Ali vas kot župana glavnega mesta
Slovenije nič ne moti, če podpirate projekte, ki jih preiskujejo celo ameriški organi pregona?
Avtor članka tudi navaja, da naj bi se brezskrbno pojmovanje pranja denarja (ki ga med drugim vi
osebno izražate v vseh odgovorih na svetniška vprašanja v zvezi s sprejemanjem OPPN za območje
Viškega gozdička) postavilo na glavo, ko so ameriški tožilci "za sostorilce pri pranju denarja
spoznali tudi odgovorne, ki so dali uradna dovoljenja za gradnjo – od župana Ljubljane Zorana
Jankovića do podžupana Janeza Koželja in šefa za urejanje prostora na MOL Mirana Gajška."
(ND, 12.2.2014 str. 15) Glede na to, da se omenjena tri imena nenehno pojavljajo v povezavi z
Mihaelom Karnerjem in sumi o pranju denarja, me zanima, če je kdo izmed omenjene trojice
kadar koli letoval, bival ali samo obiskal Karnerjevo luksuzno vilo na avstrijskem Koroškem?
Samo dan zatem je NPU v Ljubljani opravljal preiskave na MOL, po poročanju medijev pa naj bi
policisti sumili, da je podžupan Janez Koželj v več primerih zahteval korist za mestno občino, v
zameno pa gospodarskim družbam omogočal koristi, med drugim tudi spremembe prostorskega
načrta občine. Glede na to, da gre MOL pri spreminjanju prostorskega načrta na območju Viškega
gozdička investitorju Mihaelu Karnerju močno 'na roko', celo tako zelo, da dovoli gradnjo več
nadstropnih objektov na poplavnem območju, me zanima, če so se omenjene preiskave NPU
nanašale tudi na omenjeno tesno sodelovanje župana Jankovića, podžupana Koželja in
predstojnika oddelka Gajška z investitorjem Mihaelom Karnerjem?

Spoštovani župan,
Ker v zadnjem času zelo hitite s sprejemanjem spornih prostorskih načrtov vaših podpornikov
oziroma znancev, me zanima:
Ali je ta naglica posledica želje, da vse nepremičninske koristi, ki so povezane s sprejetjem
zazidalnih prostorskih načrtov na nekdanjih kmetijskih zemljiščih, spravite 'pod streho' še
pred volitvami? Zakaj menite, da projekti ne morejo počakati na povolilni čas?
Kdaj boste na sejo mestnega sveta uvrstili sporni predlog spremenjenega OPPN Tovil na
območju Viškega gozdička in tako investitorju Karnerju omogočili začetek gradnje?
Ali ste že stopili v stik z dejanskim investitorjem, ki naj bi ga vam - tako poročajo mediji predstavil Mihael Karner? Ali ste potencialnega investitorja zaprosili za donacijo MOL?
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