Spoštovani predsednik DAL g. Jurij Kobe!

Obveščam vas, da se vašega predlaganega srečanja ne bom udeležil. Že ob prvem predlogu, glede
debate okoli Plečnikovega stadiona ste me obvestili 5 dni pred dogodkom, čeprav veste, da živim v
Las Vegasu, ko pa gledam tole vabilo, ugotavljam, da ste se mi zlagali tudi o namenu srečanja.
To ni vabilo na razgovor o Plečnikovem stadionu, ampak je vabilo na razgovor o nasprotovanju
gradnji Plečnikovega stadiona in vsiljevanje rešitve, ki v tem trenutku ni več mogoča, oziroma je
mogoča pod enim samim pogojem, ki vam ga ponujam.
DAL ponujam, da odkupi moj delež in uredi ali celo obnovi stadion, v sedanji obliki, da bodo
Ljubljančani na njem sprehajali pse in se Sokolovali ob jutranji rekreaciji.
Mislim, da je to več kot fer ponudba, zato vam sporočam, da vam dajem to možnost do 16.5.2017.
Do tega datuma me obvestite ali jo sprejmete, da bomo organizirali sestanek, na katerem se bomo
dogovorili za pogoje plačila in roke. V kolikor sprejmete moj predlog, se lahko na predlaganem
srečanju, pogovarjate sami s sabo in me ne potrebujete.
Hkrati vsa opozarjam na vase pisne navedbe, ki jih bomo danes preučili pravno formalno in vas
obvestili o izidu pravnega preverjanje:
1.

Žaljivo in ne‐točno navajate, da je projekt nelegalen in ni v skladu z zakonskimi predpisi, kar
je po moji skromni oceni NE‐TOČNO. V kolikor se bo izkazalo, da imam prav, bom proti vam
ustrezno ukrepal, saj je že dovolj klevetanja in podtikanja s strani peščice ljudi, ki žal k
projektu niso bili izbrani in so sedaj ljubosumni in nam mečejo polena pod noge. Ko dobimo
gradbeno dovoljenje, bomo preučili celotno škodo posameznikov, ki so neupravičeno
blokirali projekt in nam povzročali gospodarsko škodo.

2.

Navajate, da so ljudje proti projektu. Pri zadnjem merjenju našega podjetja smo ugotovili, da
več kot 90% Ljubljančanov podpira projekt in da projekt ne podpirajo le vasi užaljeni
sodelavci in peščica Fondovih prebivalcev (ne vsi). Zal se dogaja to, da nekateri niso uspeli v
svojem poklicu in sedaj iščejo trenutek svoje medijske slave v tem, da nasprotujejo projektu.

3.

Isto kot v točki 2. Velja za strokovno javnost. Ce izločite krog Krečič‐Hrausky‐Prelovšek in
Katarina velika, boste težko našli nasprotovanja. Ce bi si pogledali recimo oddajo
Panoptikum, boste lahko ocenili realno stanje. Seveda bo vaša sveta skupnost, zopet znala
komentirati, da je Pečečnik kapitalist, ki kontrolira RTV SLO, ki kontrolira MOL s profesorjem
Koželjem, Restavratorske stroke in arhitekte, ki jih niti ne poznam. To je tipično.

4.

Glede točk o Namenu predlagana sestanka:

Verjamem, da se mnogi ne morejo sprijazniti, da samoupravljanja in socializma (trenutno) ni več.
Tudi jaz imam nanju lepe spomine, saj sem kot otrok revne ali bolje rečeno normalne socialistične
družine imel čudovito življenje. Z osamosvojitvijo se ni samo zamenjala zelja po samostojni državi,
ampak so ljudje izrazili zeljo po sistemu, ki bo bližje kapitalizmu kot socializmu. Vesel sem, da se v
Sloveniji, kruti Kapitalizem ni prijel, saj bi bile posledice za javne čvekače in pametnjakoviče, ki veliko
govorijo in malo delajo, predvsem pa to opravljajo na državne stroške, zelo krute.
Lahko vam zagotovim, da se dnevno borim v tem krutem kapitalizmu, tako po Europi, Aziji in ZDA.
Ceno nosi celotna naša družina in prijatelji, ki jih ne vidim po mesece in leta. Tako zasluzen kapital, ki
je bil zasluzen v tujini in prinesen v Slovenijo, je baza mojega investiranja. Kapital sem zasluzil

pošteno in v Sloveniji plačal davke. Taksen kapital sem investiral v Stadion za Bežigradom. Investiral
sem ga zato, ker je objekt propadal in ga ni nihče želel. Investiral sem zato, ker ga ni želela drzava, niti
mesto, niti Fondovci… Najbolj glasni nasprotniki moje obnove, so bili celo neposredno odgovorni
zanj. To sem naredil z veliko odgovornostjo do spomenika in senzibilnostjo pri njegovi obnovi in
dograditvi. Ce sem v vaših očeh kriv zato, ker sem znal zasluziti denar na posten način in ga vložiti v
spomenik, vam lahko samo Bog pomaga!
Vse to sem zapisal, da ne boste preveč sanjali o možnih scenarijih in opletali s tujim … po koprivah,
kot se popularno reče. Projekt lahko kupite in z njim razpolagate, morate pa se naučiti, da sem jaz
večinski lastnik projekta in da sem vanj vložil pošteno zasluzen denar in da od projekta ne bom
odstopil. Projekt bom peljal in na njem vztrajal do svoje smrti, za sabo pa imam se dva sinova.
Verjamem, da je vase vse življenjsko poslanstvo, navidezna resničnost. Navidezna resničnost v tem,
da se trudite in formulirate pod oznako “javno mnenje”, “laična javnost”, “strokovna javnost” vtis, da
ste poklicani od vsemogočnega, da rešujete. Ta projekt tega ne rabi, saj ga vodi zasebni investitor in
ne socialistična organizacija.
Na razpolago imamo dovolj strokovnjakov, ki jih izbiramo sami po jasni presoji in po temelju
strokovnosti. Če kdo od vaših članov ni med njimi, ni potrebe, da ste zato do projekta sovražni in
ljubosumni, kot mali otroci. Ce je kdo namigoval, da bi mu plačal sponzorstvo za mir ali podporo, žal
jaz nisem prava oseba. Se nikoli nisem podkupil človeka niti za posel niti za kaj drugega.
Opozarjam vas, da svoj jezik umirite in počakate na nas pravno‐formalni test, ki bo naznanil, ali imam
kot direktor družbe, do vaših podanih izjav tudi kakšne druge zahtevke.
Vljudno vas pozdravljam v upanju na bolj pošteno sodelovanje,
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