Ljubljana, 31. julij 2019

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU
Ferrarska ulica 7
6000 Koper

Anonimni prijavitelj
vlaga v skladu z 147. členom ZKP naslednjo

KAZENSKO OVADBO
zoper
neznane storilce,

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja:
- nevestnega dela v službi po 258. členu KZ-1,
- ev. drugih kaznivih dejanj
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Priloge:
- ogled oddaje na portalu RTV Slovenija
(https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174629297).
Obrazložitev:
Iz navedene oddaje, in sicer dnevnik z dne 26. julija 2019 predvajanega na
RTV SLO 1 in iz arhivov oddaj na spletni strani
RTV SLO
(https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174629297), ki so javno dostopni, izhaja sum,
da so zaposleni v državnih organih kot so Gradbeni inšpektorat in Zavod za
kulturno dediščino nevestno ravnali v službi. Glede na to, da javni
uslužbenci po 9. členu Zakona o javnih uslužbencih morajo pri svojem delu
ravnati strokovno in glede na viden prispevek, kjer so že novinarji
ugotovili, da gre za evidentno odpoved delovanja omenjenih služb, obstoji
sum, da so neznane osebe kot javni uslužbenci zaradi opustitve svojih
temeljnih uradnih dolžnosti in sicer zaradi zavestnega kršenja zakonov ali
drugih predpisov opustili svoje nadzorstvo nad izvajanjem svojih
zadolžitev, kar je več kot očitno zaradi tega pa je nastala predvidljiva
neizogibna škoda na javni dobrin.
V vasi Dutovlje je več stoletij stala stara cesarska mitnica iz časa
Habsburžanov. Nesporno je, da je vaško jedro je spomeniško zaščiteno; kot
tudi mitnica. Lastnik je podrl mitnico in objekte okoli nje. Lastnik je tako
ravnal nezakonito. Lastnik je pred časom pridobil gradbeno dovoljenje za
obnovo in nikakor ne za rušenje.
Brez veljavnega gradbenega dovoljenja so porušili cel objekt; sedaj je le
ruševina, ki je nelegalna, je neskladna z gradbenim dovoljenjem in je celo
nevaren objekt.
Gradbeni inšpektorat ni odziven, kljub temu da gre zadevo v javnem
interesu. Za javno zadevo gre iz razloga, ker je objekt pod statusom
kulturne dediščine, ohranitev slednje pa je v interesu vseh državljanov.
Tako obstaja sum, da so javni uslužbenci, ki so zaposleni na Gradbenem
inšpektoratu in Zavodu za varstvo kulturne dediščine kot storilci zaradi
nevestnega dela v službi in sicer zaradi zavestnega kršenja zakonov ali
drugih predpisov opustili svoje nadzorstvo nad izvajanjem svojih
zadolžitev, kar je več kot očitno zaradi tega pa je nastala predvidljiva
neizogibna škoda na javni dobrini (protipraven poseg v grajeno kulturno
dediščino).
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Ker ovaditelju ni poznan naslov neznanih storilcev, predlaga, da se
osumljeni individualizirajo tekom zbiranja obvestil na podlagi znanih
okoliščin.
Anonimni prijavitelj tako meni, da so v ravnanju zgoraj omenjenih oseb,
prisotni znaki kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu
KZ-1 oz. ev. drugih kaznivih dejanj, saj glede na okoliščine obstojijo indici
tudi o drugih kaznivih dejanjih,
ter vlaga zoper
neznane storilce
kazensko ovadbo in predlaga, da se skladno z določili ZKP preverijo
dejanja in okoliščine protipravnega zavzetja nepremičnine in ostalih
ravnanj.

