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MESTNEMU SVETU MOL 

 

 

ZADEVA: Predlog za umik predloga nove 9. točke dnevnega reda 14. seje 

 

V primeru, da Svetniški klub N.Si ne bi sam umaknil svojega Predloga za razširitev dnevnega reda 14. 

seje MS MOL št. 03200-1/2012-6 z dne 3.2.2012 (brez datuma dospelosti v MS), kar mu omogoča 94.(3) 

člen Poslovnika MS MOL, predlagamo Mestnemu svetu MOL, da na podlagi 94.(2) člena Poslovnika MS MOL 

ob obravnavi dnevnega reda 14. seje, sprejme naslednji 

p r e d l o g   s k l e p a : 

Dnevni red 14. seje Mestnega sveta MOL z dne 13.2.2012 se ne razširi z novo 9. točko z naslovom: 

»Predlog Sklepa o ugotovitvi škodljivih posledic imenovanja Marka Jakliča na položaj direktorja Javne-

ga zavoda Lekarna Ljubljana« 

 

Obrazložitev: 

Svetniški klub N.Si je dal Predlog za razširitev dnevnega reda 14. seje MS MOL št. 03200-1/2012-6 z dne 3.2.2012, ki je 

bil uvrščen v gradivo za sejo brez datuma dospelosti. Podoben a širši Predlog za razširitev dnevnega reda 14. seje MS MOL 

je predlagal Svetniški klub SDS pod št. 03200-38/2012-9 z dne 6.2.2012 in z datumom dospelosti 6.2.2012. V primeru, da 

svojega predloga ne bi umaknil SK N.Si sam in da ta predlog umika ne bi bil izglasovan, bi se predlagana nova točka Svet-

niškega kluba SDS in predlagana nova točka Svetniškega kluba N.Si morali združiti v novo skupno točko, saj bi sicer 

nastala nesmiselna situacija odločanja v dveh točkah o podobnih predlogih sklepov s podobno obrazložitvijo in na 

katere so bili dani identični amandmaji glede poimenovanja točk in glede opredelitve in ocenitve zadevnih škodljivih 

posledic (z identičnimi prilogami) ter izglasovani identični sklepi KMVVI. Taka nesmiselna situacija bi lahko bila tudi zlo-

rabljena pravno-formalno. 

Razlogi, da se predlaga umik predloga N.Si (in ne, recimo, predloga SDS), so v sledečem: 

 V predlogu sklepa N.Si so škodljive posledice pomanjkljivejše obrazložene, prikazane in dokazane, kot je to v 

gradivu predloga sklepa SDS; 

 SDS predlaga novo 5. točko, N.Si pa kasnejšo novo 9. točko; 

 Gradivo SDS je bilo uvrščeno na spletno stran MS MOL za 14. sejo 6.2.2012 ob 17:32:22 (s sklepom župana o 

določitvi pristojnega delovnega telesa z e-oznako 1093029), gradivo N.Si pa pozneje ob 18:03:50 (s sklepom župana s 

kasnejšo e-oznako 1093032). 

V ostalem velja oporekati dikciji obrazložitve, da so bili s pozivom KPK svetniki seznanjeni šele po sklicu 14. seje, temveč 

je ta poziv prejet v MS MOL 24.1.2012, zato je prava dikcija, da »so razlogi za razširitev nastali po sklicu seje«, kar 

pa se tiče objave gradiva 6.2.2012 (svetnikom poslano in/ali izročeno gradivo 7 dni pred sejo), pa je vendarle treba poveda-

ti, da je podpredsednica KMVVI (in Oddelek za zdravstvo MU) prejela od SODMS ta poziv po e-pošti 27.1.2012, kar 

pomeni trinajst izgubljenih dni za pripravo gradiva s strani SODMS in/ali deset izgubljenih dni za pripravo gradiva s strani 

pristojne KMVVI in Oddelka za zdravstvo). Podpredsednica KMVVI je s pozivom v.d. direktorja MU za pripravo poročila 

o oceni škodljivih posledic zadevo zapletla, ker jo je nepravilno vezala le na ponovno imenovanje g. Jakliča za direktorja 

JZ LL. Tudi tega odgovora, seveda, ni dobila do 6.2.2012, da bi lahko poročilo uporabila v roku za vložitev razširitve. 

V zadevi pa je pomembnejša mestnim svetnikom prikrita prijava g. Marka Jakliča na razpisano delovno mesto direktorja JZ 

LL in s tem v zvezi dejstvo, da je KPK komunicirala s poslovodečim podžupanom g. Alešom Čerinom v zadevi ZAHTE-

VA ZA POSREDOVANJE PODATKOV OZIROMA DOKUMENTACIJE oz. »vodenja postopka v zvezi s kandidaturo g. 

Marka Jakliča na delovno mesto direktorja (za stari mandat) JZ LL in dolžnim ravnanjem odgovornih oseb na strani delo-

dajalca zaradi odvzetega magistrskega naziva«, prvič že deset dni pred datumom 13. seje MS z dopisom št. 06216-

1/2012-5 2003 z dne 6.1.2012 z rokom 7 (sedem) dni od prejema zahteve, in ostala brez odgovora g. Čerina. Drugič, ko bi 

točko še lahko uvrstil na 14. sejo, pa z dopisom št. 06216-1/2012-12 02003 z dne 18.1.2012 (Čerin prejel 19.1.2012), gra-

divo pa bi lahko, skladno 51.(2) členu Poslovnika MS posredoval tudi kasneje. KPK je v kontekstu »ugotavljanja obstoja 

dejanskih znakov korupcije« eksplicitno zanimala fotokopija prijave g. Marka Jakliča na razpisano delovno mesto direktor-

ja zavoda B017336 (m/ž) vključno z vsemi prilogami, ki jih je kandidat priložil, česar ji g. Bregar ni dostavil v svojem 

odgovoru 23.1.2012, ko se je komisija, ocenjujem, naveličala in poslala Mestnemu svetu MOL »Poziv« z dne 19.1.2012. 

Svetniški klub Miha JAZBINŠEK, vodja 


