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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu sledeče  

ustno svetniško vprašanje: 

 

Spoštovani gospod župan, 

Zaskrbljeni spremljamo nove kazenske ovadbe zoper vas. 

Pred tem pa se samo spomnimo dosedanjih: 

 pri projektu Stožice ste po navedbah Davčne uprave osumljeni zlorabe položaja, 

ponareditve poslovne listine, oškodovanja upnikov; 

 ovadeni ste  zaradi domnevne zlorabe položaja pri nakupu lokacije za Mercator Center v 

Nišu, ki je bila izvedena, ko ste bili  še na čelu Mercatorja; 

 ste v kriminalistični preiskavi NPU zaradi domnevnih  kaznivih dejanj s področja 

gospodarske kriminalitete in korupcije; 

Zadnji primer se nanaša na ovadbo, ki jo je nacionalni preiskovalni urad podal  v zvezi z  nakupom 

prostorov centralne hladilne strojnice v Stožicah, kjer je bilo ugotovljeno, da naj bi napeljevali  k 

zlorabi položaja direktorja Energetike  Ljubljana  Hrvoja Draškoviča, ki naj bi za naveden nakup leta 

2010 podpisal pogodbo v višini 3 milijone evrov, čeprav je vedel, da bo ta prostor dobil v uporabo 

brezplačno  in tako pomagal družbi Grep, ki je denar potrebovala za dokončanje športnega parka. 

Ob tem vas  sumijo tudi zlorabe položaja in  pranja denarja. Od dela  kupnine 500.000 eur naj bi s 

spornimi posojilnimi transakcijami  400 tisočakov pristalo na računih KLM naložbe in Baza Dante 

100 tisočakov pa na računu župana Zorana Jankovića kot vračilo kredita. 

Grozi vam  še ena ovadba, saj vas NPU neuradno preiskuje tudi zaradi domnevnega sprejemanja 

podkupnin, saj naj bi v prvih letih županovanja od različnih podjetij zahtevali donacije za občino v 

zameno za različne koristi. V medijih beremo tudi, da naj bi v času vaše zamenjave na čelu 

Mercatorja enemu od članov nadzornega sveta vaši ljudje ponujali podkupnino, kar nas ob vseh 

preiskavah prepričuje o tem, da ste način poslovanja dajanja ali prejemanja  podkupnin ohranili tudi 

na mestu župana MOL, le da se morate tu zavedati da gre za javni denar. 

Naj vas spomnim na vašo obljubo iz tv kluba na pop tv 3.3.2012, da če boste v kateremkoli postopku, 

ki bo tekel zoper vas odstopili. 



 

 

Spoštovani g. župan, v Mestnem odboru SDS Ljubljana ne želimo vsak teden spremljati hišnih 

preiskav pri vas oziroma pri posameznih članih vaše 'najboljše ekipe'. Kriminalizacija glavnega mesta 

je zadnje, kar si Ljubljančanke in Ljubljančani danes zaslužijo  

Omogočite Ljubljani,  da zadiha brez korupcijskih škandalov.  

 

Kot osumljenec v predkazenskem postopku, kot nekdo, ki ga bremenijo sumi hudih koruptivnih  

dejanj in premoženjskih koristi, prejemanja podkupnin in pranja denarja, menimo da kot tak, niste 

primerna oseba za vodenje mestne občine. 

 

Sprašujem, kdaj nameravate odstopiti z mesta župana mestne občine Ljubljana? 
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