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Zadeva: Pojasnilo dopisa s strani Taekwondo zveze Slovenije 

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

Prejel sem z vaše strani poziv, da se naj izjasnim o vsebini pisanja Taekwondo zveze 
Slovenije.  

 

V zvezi s prejetim pisanjem naj pojasnim naslednje: 

Da sem se v letih od 2014-2020 dejansko udeleževal različnih tako v Republiki Sloveniji kot 
tudi v tujini organiziranih taekwondo turnirjev, kot je bilo to tudi javnosti sproti sporočano 
po raznih medijih. Prav tako sem na vseh navedenih turnirjih dosegel tudi uspehe kot enako 
izhaja iz javnosti prezentiranih obvestil. 

Pri tem pa sem žal šele po prejetem dopisu Taekwondo zveze Slovenije z dne 8.2.2020 in na 
podlagi s tem v zvezi ugotovljenih okoliščin oziroma dejstev, tedaj šele sedaj ugotovil, da sem 
bil žrtev prebrisanih širše in mednarodno organiziranih manipulantov. Namreč zatrjevana mi 
dejstva s strani očitno mednarodno zelo dobro organizirane kriminalne združbe katerih 
članih so bile tudi osebe predstavljane se kot J.M., J.J. in domnevni italijanski državljan S.P. že 
vse od leta 2014, so povzročile, da sem v bistvu dejansko tekmoval na organiziranih turnirjih, 
ki niso bili uradno registrirani kot katero koli tekmovanje pod okriljem Taekwondo zveze 
Slovenije. Ves čas so prej navedene osebe skupaj z še očitno drugimi zaenkrat meni 
nepoznanimi osebami ter po mojem mnenju zasledujoč s kaznivimi dejanji pridobiti si 
določene koristi vplivale, trdile in delovale na način, kakor da turnirji na katerih sem nastopal 
in na katerih sem tedaj kot »uradna« dobil po dejanskih borbah vročena mi priznanja, 
predstavljajo oziramo štejejo za uradno registrirana domača taekwondo tekmovanja. 



Tedaj torej sem na vseh opisanih taekwondo tekmovanjih dejansko sodeloval, na njih 
pridobil tudi zatrjevana priznanja, katera pa kljub vloženemu mi trudu, na mojo škodo ne 
štejejo kot uradna priznanja.  

V skladu z za sedaj poznanimi mi okoliščinami sem zoper vse prej navedene osebe, ki so se 
predstavljale, kot J.M, J.J in S.P tudi dne 16.2.2020 podal kazensko ovadbo pri pristojnih 
organih pregona.  

Pri tem morate razumeti da ob vsem zapisanem konkretnejših dejstev v zvezi z zgoraj 
navedenim v sled poteka dela organov odkrivanja ne morem in ne smem podrobneje 
komentirati. 

Tako torej v nadalje želim povdariti, da sem bil pri svojem trdnem športnem delu v bistvu jaz 
tisti, ki sem bil na koncu izigran. Zagotovo namreč, se v nasprotnem primeru, sam ne bi javno 
izpostavljal še najmanj pa medijsko. Prav tako pa tudi v nobenem primeru ne bi namerno 
hotel škodovati ali zavesti kogarkoli od tistih, ki so dobronamerno verjeli v moje uspehe; 
tedaj ne vas g. župan, podžupan, občinski svetniki oziramo tudi drugi športni delavci. 

Vsem skupaj se ( čeprav vem, da za navedeno situacijo nisem kriv ) iskreno opravičujem.  

Prav tako pa se iskreno opravičujem tudi vsem občanom občine Lendava oziroma vsem 
tistim, ki so me v mojem prizadevanju in trudu podpirali in verjeli vame. 

Prav tako ni bil moj namen prizadeti oziroma užaliti registrirane borce Taekwondo zveze 
Slovenije, ki so dosegli svoje uspehe na uradno priznanih taekwondo tekmovanjih. Enako pa 
velja tudi za Taekwondo zvezo Slovenije, kot tudi za klub Hwarang iz Verone, katerega ime je 
bilo ne po moji krivdi omadeževano. 

 

Z upanjem, da bodo organi pregona čim prej ugotovili prave storilce tega zame neljubega 
dogodka, s čimer šele takrat v celoti bo oprana krivda z mojega imena. Glede na vse 
navedeno pa osebno menim, da obstaja utemeljenost in moja zaveza vrnitve vam po vas 
podeljenih mi priznanj ter umika iz taekwondoja. 

 

S spoštovanjem,                                                                                                                   Beno Misja 

 

V vednost: 

- Taekwondo zveza Slovenije 
- Športna zveza Lendava 


