
Vprašanja za Andreja Klasinca 

 

1. Zanima me, če ste v času vaše zaposlitve na Termah Ptuj poslovali s podjetjem DialogCo? 

2. Se osebno poznate z Vero Kozmik Vodušek, njenim možem, Brankom Voduškom ali Bredo 
Zupančič?  

Zasledili smo namreč, da sta bila z Brankom Voduškom predsednika Rotary Club Ptuj 

Leta 2019 ste na seji predsedstva predlagali sodelovanje s podjetjem Trialog d. o. o., in sicer naj bi šlo 
za zakup medijskega prostora.  

3. Lahko dostopamo do pogodbe, sklenjene s podjetjem Trialog d. o. o. in do podrobnejših 
informacij? Za kakšne prostore gre, za kaj so se uporabljali/se uporabljajo? 

Podjetje Trialog d. o. o., ki izvaja podjetniško in poslovno svetovanje, je s strani ŠOU nazadnje 31. 1. 
2022 prejelo znesek 2830 eur, podobni zneski, torej med 2000 in 3000 (včasih tudi manj ali več) se v 
podobnih časovnih intervalih, na dva meseca nakazujejo podjetju že od septembra 2016.  

4. Kakšne storitve opravlja podjetje Trialog d. o. o. za ŠOU? Kako so določene cen za storitve? 

Breda Zupančič, zastopnica treh podjetji, s katerimi je v preteklih letih sodeloval ŠOU,  je bila skupaj z 
Brankom Voduškom del afere na Perutnini ptuj leta 2017, ko je nakazovala denar v imenu druge 
osebe. Branko Vodušek je bil takrat obsojen na pogojno zaporno kazen, Breda Zupančič pa je bila 
oproščena. 

4. Ste se pri sklepanju pogodb s podjetji, katerih zastopniki so zgoraj omenjene osebe, pozanimali o 
zgodovini teh oseb? 

5. So zgoraj omenjene osebe, torej Breda Zupančič, Branko Vodušek in Vera Kozmik Vodušek  na 
političen ali oseben način povezane z vami ali vodstvom ŠOU v Ljubljani? 

 

Vprašanja za ŠOU v Ljubljani 

 

Na erarju smo opazili, da ŠOU že od leta 2016 posluje s podjetje Trialog d. o. o.  31. 1. 2022 ste  na 
njihov naslov nakazali znesek 2830 eur, podobni zneski, torej med 2000 in 3000 (včasih tudi manj ali 
več) se v podobnih časovnih intervalih, na dva meseca nakazujejo podjetju že od septembra 2016.  
 
 
Glede tega imamo nekaj vprašanj: 

 

 

1. Kakšne storitve opravlja to podjetje za ŠOU? Kako so določene cen za storitve? Lahko 
podate konkreten primer storitve?  

  



Ker gre za periodične izdatke, ki v letu presežejo 5000 eur, bi po 15. členu 5. odstavka pravilnika o 
finančnem poslovanju ŠOU moral izvesti razpis, nato pa bi ŠOU moral na podlagi 3 ponudb izbrati 
ponudnika in z njim skleniti pogodbo.  
 
 
2. Zanima me, kje in kdaj je bil objavljen ta razpis in če ni bil, zakaj se je kršil pravilnik? 
Zanima me tudi, če lahko dostopamo do pogodbe? 

 
 
V letu 2019 je bila sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju s Trialog d. o. o., in sicer naj bi šlo za 
zakup medijskega prostora.  
 
 
3. Lahko dostopamo do te pogodbe in podrobnejših info? Za kakšne prostore gre, za kaj so se 
uporabljali/se uporabljajo? 

 
 
Breda Zupančič, trenutna direktorica podjetja Trialog d. o. o., s katerim že od leta 2016 posluje ŠOU, 
je bila med drugim vpletena v afero podkupovanja  (Perutnina Ptuj), skupaj z Brankom Voduškom, 
možem Vere K., predhodne direktorice Trialoga. To je poleg Davora Račiča, bivšega predsednika 
ŠOUM in direktorja podjetja Etekra, s katerim sodeluje ŠOU v Ljubljani, še ena oseba z zelo sporno 
zgodovino.  
 
 
4. Glede na to, da nisem našel razpisov za ta podjetja, me zanima, kje je direktor našel ta 
podjetja? Gre za osebna poznanstva?  

 
 
V mesecu januarju ste podjetju Dominus Global d. o. o., katerega zastopnica je prav tako Breda 
Zupančič, nakazali  znesek najprej 2.989,00 EUR, potem 3.050,00 EUR. V februarju ste nakazali znesek 
6.039,00 EUR za plačilo blaga, to je skupno 12.078,00 EUR v dveh mesecih. 
 
 
5.  Glede na to, da je podjetje registrirano kot trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi 
vozili me zanima,  kakšno storitev in kakšno blago ste kupili? 

 
 
Ker je zadnji znesek presegal 5000 eur, bi se v skladu s 3. odstavkom 15. člena pravilnika o finančnem 
poslovanju moral izvesti razpis, kjer se izbira najboljšega ponudnika in z njim sklene pogodba.  
 

 
6.  Zanima nas, če nam lahko zaupate, kdaj je bil izveden razpis oz. – v    primeru, da ni bil – zakaj 

ni bil? 

 

 


