
 

 
Številka: 03200-7/2012-9                                                                                                             
Ljubljana:  25. 05. 2012 
                                                                                                                                      
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                   16. seja MS                                                                           
MESTNI SVET                                                                                                    k 2. točki  
 
 
ZADEVA: Odgovor župana MOL, gospoda Zorana Jankovića, na pobudo 
svetniškega kluba SDS, gospoda Logarja 
 
 

 Ali se vam zdi takšno ravnanje skladno z moralnimi in etičnimi načeli, ki ste 
se jim zavezali v svoji zaprisegi kot ljubljanski župan? 

Da.  
 
Izjava ministra za zdravje, Tomaža Gantarja, da sem ga poklical in pozval oziroma 
celo posvaril, naj poročilo o nadzoru Lekarn Ljubljana ne objavi, ni resnična. Pisanje 
medijev je zanikal sam minister Gantar, s katerim sva govorila šele po objavi 
poročila, ko je tudi javno potrdil moje navedbe, da sem v telefonskem pogovoru, 
nekaj ur po objavi, izrazil le nestrinjanje z vsebino poročila in načinom njegove 
objave.  Predvsem pa sem poudaril, da ni korektno, da poročilo pride v javnost še 
preden so naslovniki z njim seznanjeni in se nanj lahko odzovejo.  
 

 Ali smatrate to kot običajno prakso v svojem poslovanju? 
 
Da, menim, da je korektno in pošteno, da pripombe nad netransparentnim ali 
nekorektnim delom podam direktno vpletenim oziroma odgovornim. Obstaja še 
druga praksa, ki je v Sloveniji vedno bolj razširjena, in sicer, da se vključuje v 
razprave medije, uhajajo »tajna« poročila, za katere se kasneje celo izkaže, da niso 
avtentična in podobno. Osebno svoje pripombe veliko raje podam direktno 
odgovornim.  
 

 Ali često kličete predstojnike drugih institucij in ocenjujete njihovo delo oz. 
predlagate, da ravnajo po vaših navodilih? 

 
Ne. 
 
 



 

 

 Ali ste kdaj klical predsednika NO MOL in zahtevali spremembo poročila o 
opravljenem nadzoru oz. izrazili nezadovoljstvo nad pripravljenim 
osnutkom poročila? 
 

Ne.  
 

 Ali ste kdaj s podobnimi nameni klicali  predsednika računskega 
sodišča/KPK/ Sodišča?  

 
Ne. 
 
V medijih smo 23.5. prebrali, da je tožilec Lekarniške zbornice, ki je zoper Lekarno 
Ljubljana zaradi kršitev etičnih in strokovnih načel v primeru 'jabolčkov zvestobe' 
vodil poseben postopek, brez obrazložitve umaknil obtožnico.  
 

 Ali je župan Janković posredoval tudi v tem primeru? Ali je klical na 
Lekarniško zbornico in koga je klical? 

Ne.  
 

        Zoran Janković 
  Župan MOL 

 


