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Občan: 
Dragutin Šafarić 
Šalešaka c. 16 
3320 VELENJE 

 
 

Predsedniku Mestne občine Velenje g. Bojanu Kontič 
 
Kot občan Velenja in državljan R. Slovenije sem ogorčen nad institucijami in tako tudi nad  
posameznimi »drobnimi« organi ali odborov, ki grenijo ljudska življenja s svojim izživljanjem. 
 
Posebej je na slabem glasu v Velenju pojem »Efenkova 61«, kjer se skozi več let razvija dobesedna 
osebna korupcija ali točneje razsulo sistema družbe, ki se baha s pojmom »demokracija«. Poleg 
poslovnih težav in medsebojnih odnosov na omenjenem naslovu se bom ozrl le na ureditev okolja 
tamkajšnje zunanje ureditve ali znano pod izrazom »parkiriš če na Efenkovi 61«. Dijaški dom ! 
 
Kot projektant se popolnoma zavedam pojma GRADBENO DOVOLJENJE in kaj pomeni pojem 
ČRNA GRADNJA, kar je pravilni izraz za dogajanja kateremu posvečam ta problem. Prosim da se 
ne spuščate v pravilnost teh dveh pojmov, saj jih niti » stroka« preko 15 let ne zmore razumeti. 
 
Mnogo je ljudi v Šaleški dolini, ki so plačevati kazni za svoje prekrške ob gradnji, so pa dogodki v 
mestnem območju, ki že 15 let sramotijo stroko podprto z nesposobno inšpekcijo in da še dodam, z 
nesposobnim Okrajnim sodiščem v Velenju.  
Ne, ni napaka v zapisu, pravilno sem zapisal in odgovorno stojim za to mojo trditev.  
 
Skozi vsa leta ima MOV svojega predstavnika v Nadzornem odboru na Efenkovi 61 za blok »B« 
in »C«, ta občinski delegat je soodgovoren tako kot vsi člani odborov, ki so storili škodo s svojo 
nesposobnostjo ali še točneje s svojo pohlepnostjo - grabežljivostjo.  
Zakaj ? Zapisniki dokazujejo, da so sklepi bili sprejeti soglasno. Torej so odbor krivi za stanje! 
 
Predsednika mestne občine Velenje g. Bojana Kontiča prosim, da se seznani s tem problemom, da 
se o tem začne javno in URADNO govoriti, da se ta sramota odpravi, da se odkrijejo krivci in 
kaznujejo, da povrnejo storjeno škodo, ki pa je kar precejšnja. Ocenjuje se celo do 300 tisoč evrov. 
 
Ne poučujte me o zakonodaji, ker je vse to pusta »magla« podkrepljena z razsulom sistema. 
 
Ne glede na pristop k reševanju »Efenkova 61«, bo tudi to pismo postavljeno na internetske portale.  
 
 
PRILOGE: 

- Dopis upravitelja AKTIVA doo, Trzin kot poziv o zadevi, 
- Moj pogled in odgovor na poziv upravitelja o omenjeni zadevi. 

 
 
 
Velenje, 23.03.2015        Dragutin ŠAFARIĆ 


