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ZAHTEVA ZA POPRAVEK 
NAPAČNIH IN NERESNIČNIH NAVEDB 
 
Spoštovani,  
 
gospod Vladimir Vodušek,  
odgovorni urednik medija TOPNOVICE.SI, 
 
na podlagi 26. člena Zakona o medijih (ZMed-UPB1, Uradni list RS, št. 110/2006 z dne 26.10.2006) 
zahtevamo objavo popravka napačnih in neresničnih navedb v prispevku z naslovom »Zaradi županske 
kandidatke deložirali mater samohranilko s tremi otroki: Lokalne volitve v drugem krogu na Ptuju na 
“nož”!« neimenovane avtorice ali avtorja, objavljenega z dnem 28. november 2018, na vašem spletnem 
portalu TOPNOVICE.SI (http://topnews.si/2018/11/28/zaradi-zupanske-kandidatke-delozirali-mater-
samohranilko-s-tremi-otroki-lokalne-volitve-v-drugem-krogu-na-ptuju-na-noz/). 
 
V prispevku je objavljenih več neresničnih navedb, zato zahtevamo, da objavite popravek Volilnega štaba 
Nuške Gajšek, ki jo zastopa Tamara Gajski, ter stranke Socialnih demokratov, ki jo zastopa mag. Dejan 
Levanič. 
 
Popravek sledi v nadaljevanju: 
 
V omenjenem prispevku vašega spletnega medija je v članku z naslovom »Zaradi županske kandidatke 
deložirali mater samohranilko s tremi otroki: Lokalne volitve v drugem krogu na Ptuju na “nož”!« je 
zapisano, 
 
citiramo: »/.../ Stil vodenja občine je namreč županska kandidatka pokazala že z vselitvijo v 74 kvadratnih 
metrov veliko neprofitno stanovanje sredi Ptuja. Zakaj je pred njeno vselitvijo morala deložirati socialno 
ogroženo mater samohranilko s tremi otroki, bi seveda moralo pojasniti Stanovanjsko podjetje Ptuj. Zakaj 
pa je toisto stanovanje dobila županska kandidatka iz stranke SD, pa bi seveda morala pojasniti komisija 
iz časa županovanja dosedanjega župana Senčarja.« 
 
In nadalje še: »In dalje: zakaj je neprofitno stanovanje bilo dodeljeno Nuški Gajšek, pa bi moral povedati 
tudi predsednik slovenskega parlamenta in predsednik stranke SD Dejan Židan. Postavlja se vprašanje, 
ali res Gajškova, ki bi se rada zavihtela na županski stol na Ptuju, nima plače niti za cenzus, ki je slabši od 
matere s tremi otroki? V “belem” svetu velja, da župani postajajo lokalni veljaki, ki so s svojim delom 
dokazali, da so ekonomsko močni in neodvisni. Če so poskrbeli za svojo ekonomijo, bodo lahko tudi za 
občinsko, mar ne? Nuška Gajšek pa ne samo, da si ne more zaslužiti pri svoji stranki SD oziroma v 
parlamentu niti toliko, da bi plačevala najemnino, pa bi rada vodila eno od mestnih občin v SLO”, se 
vprašuje avtor anonimnega sporočila.« 
 
Stanovanje, v katerem živi ga. Nuška Gajšek, je last zasebnega podjetja, in ne javnega sklada ali 
občine. Lastnik in najemnica imata sklenjeno pogodbo v skladu s stanovanjskim zakonom. Pred njeno 
vselitvijo je bilo stanovanje eno (1) leto prazno, kar lahko potrdijo vsi sosedje. V stanovanju pred 
vselitvijo ga. Gajšek ni živela mati samohranilka s tremi otroki. Živela je družina, ki se je preselila na 
Prešernovo ulico na Ptuju, kjer prebivajo še sedaj. Razlog preselitve družine ga. Nuški Gajšek ni znan. 
Pred objavo anonimnega sporočila dejstev, ki jih navajate, pri ga. Nuški Gajšek niste preverili, kar je 


