
 

 

Številka: 03200-8/2014-3 

Ljubljana:  16. 6. 2014 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                      36. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu in pristojnim službam sledeča  svetniška 

vprašanja: 
 
Gospod župan Janković, 

 

aprila letos je Mestna občina Ljubljana izplačala 13.224,80 evrov Evropskemu centru za reševanje 

sporov (ESCR), ki ga je pred časom ustanovila nekdanja predsednica LDS in partnerka odvetnika 

Mira Senice Katarina Kresal. Gre za Center, kjer v svetu za etična vprašanja sodeluje dr. Miro Cerar 

in kjer je prokurist nekdanji generalni sekretar LDS Uroš Petohleb. Kot je znano, je nedavno skupina 

21 poslancev s prvopodpisanim Jožefom Kavtičnikom (PS) v parlamentarni postopek vložila predlog 

deklaracije o ustavnih vidikih izvedbe odločbe Ustavnega sodišča glede ustanovitve občine Ankaran. 

V njej ugotavljajo, da poslanci DZ-ja ne morejo izvesti odločbe ustavnega sodišča, ki je z odločbo iz 

junija 2011 samo ustanovilo omenjeno občino. Predlog deklaracije pa temelji na strokovnem mnenju 

Evropskega centra za reševanje sporov, ki ga je naročila Mestna občina Koper. Kot je pojasnil 

nekdanji pravosodni minister in sopredsednik omenjenega centra Aleš Zalar, so za mnenja zaprosili 

različne pravne strokovnjake, deklaracija pa je nastala v DZ-ju kot posledica teh mnenj. Po podatkih 

Supervizorja je vaš politični prijatelj in župan občine Koper Boris Popovič omenjenemu centru plačal 

kar 96.380 evrov davkoplačevalskega denarja za pripravo mnenja zoper odločbo Ustavnega sodišča, s 

katero je ustanovilo občino Ankaran. 

 

Od vas zato zahtevam, da: 

 

1. mi dostavite pogodbo in vse morebitne anekse k pogodbi med MOL in ESCR;  

2. mi pojasnite, kaj je predmet poslovnega sodelovanja med MOL in ESCR;  

3. mi odgovorite, ali je bil ESCR izbran z javnim naročilom;  

4. mi dostavite račun, s katerim je MOL plačala 13.224,80 evrov ESCR;  

5. mi odgovorite na vprašanje, ali ste z davkoplačevalskim denarjem sofinancirali mnenje proti     

    z odločbo Ustavnega sodišča ustanovljeni občini Ankaran. 

 

 

 

                                                                                  Jernej Pavlin 

                                                                                 mestni svetnik 


