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Številka: 011-2/12-18 

Datum:   10. 2. 2012 

k predlagani 

Razširitvi dnevnega reda 

14. seje MS MOL 

 

MESTNI SVET 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 13. seji,  

ki je bila v petek, 10. 2. 2012, ob 14.00 uri, 

obravnavala gradivo, kot pristojno delovno telo mestnega sveta,  za 14. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana, sklicana za 13. 2. 2012, 

in po obravnavi točke   

 

 

PREDLOGA SKLEPA O OPREDELITVI IN OCENI ŠKODLJIVIH 

POSLEDIC OB IMENOVANJA G. MARKA JAKLIČA ZA 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA LEKARNA , 

katerega je predlagal Svetniški klub SDS 

 

 

 

v naslednjem besedilu: 

 

»Predlog Sklepa o opredelitvi in oceni škodljivih posledic za ob imenovanju g. Marka Jakliča 

za direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

 

1. Mestni svet ocenjuje, da je bila z imenovanjem g. Marka Jakliča za direktorja Javnega 

zavoda Lekarna Ljubljana povzročena velika škoda ugledu funkcije direktorja in s tem tudi 

položaju in ugledu Javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 

2. Uvedejo naj se tisti zakonski postopki, ki bodo omogočili, da g. Marko Jaklič ne bo mogel 

več opravljati funkcije direktorja in ponovi razpis za direktorja Javnega zavoda Lekarna 

Ljubljana.« 
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glasovala o: 

 

AMANDMAJU podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana: 

 

V predlogu sklepa se besedilo »Predlog Sklepa o opredelitvi in oceni škodljivih posledic 

za ob imenovanju g. Marka Jakliča za direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana« 

spremeni tako, da se glasi »Predlog Sklepa o opredelitvi in oceni škodljivih posledic za 

ugled funkcije oziroma položaja direktorja in Javnega zavoda Lekarna Ljubljana«.  

 

Ustrezno se spremeni tudi naslov predlaganega sklepa. 

 
AMANDMA JE bil sprejet s 3 glasovi ZA in    1*  glasom PROTI od   7 navzočih. 

 

* Mojca KUCLER DOLINAR je glasovala PROTI. 

 

 

 

glasovala o: 

 

AMANDMAJU podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana: 

 
Besedilo I. točke sklepa se spremeni tako, da se glasi: 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da škodljivih posledic za ugled funkcije 

oziroma položaja direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana ali za ugled subjekta 

Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, zaradi odločitve Senata Ekonomske fakultete 

Univerze v Ljubljani, o odvzemu magistrskega naziva direktorju Javnega zavoda 

Lekarna Ljubljana Marku Jakliču, ni mogoče opredeliti in oceniti.« 

 

 
AMANDMA JE bil sprejet s 3 glasovi ZA in    1*  glasom PROTI od   7 navzočih. 

 

* Mojca KUCLER DOLINAR je glasovala PROTI. 

 

 

glasovala o: 

 

 

AMANDMAJU podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana: 

 
Črta se 2. točka sklepa. 

 
AMANDMA JE bil sprejet s 3 glasovi ZA in    1*  glasom PROTI od   7 navzočih. 

 

* Mojca KUCLER DOLINAR je glasovala PROTI. 
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nato je glasovala o: 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o opredelitvi in oceni 

škodljivih posledic ob imenovanja g. Marka Jakliča za direktorja Javnega zavoda 

Lekarna Ljubljana skupaj s sprejetimi amandmaji. 

 

 
SKLEP JE bil sprejet s 3 glasovi ZA in    1*  glasom PROTI od   7 navzočih. 

 

* Mojca KUCLER DOLINAR je glasovala PROTI. 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Magdalena Škerl,  

tajnica komisije 

Komisija za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja 

 

 

Mojca KUCLER DOLINAR 

podpredsednica 
 


