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Številka: 032-118/2007-2 
Datum: 26. 03. 2007 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 5. IZREDNE SEJE MS MOL, 
 
ki je potekala v ponedeljek, 26. marca 2007, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni 
dvorani Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
… dober dan. Dobrodošli. Lepo prosim… Lepo prosim novinarke in novinarje, fotografinje in 
fotografe, da pustijo moje mestne svetnike na miru, da lahko pričnemo z delom…filmske 
ustvarjalce…Gospod Jarc se je opravičil? Ker je zunaj, ne? …  
 
V tem trenutku bi začeli s 5. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Gospe in gospodje. Predlagam, da začnemo s 5. 
Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
Sklepčni smo. 
 
Za 5. izredno sejo je določen naslednji 
DNEVNI RED: 

1. Predlog Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških 
klubov in samostojnih svetnikov 

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, ne razpravlja in ne glasuje. 
 
AD 1. 
 
Sedaj prosim gospoda Bregarja, … vodjo službe za organizacijo dela, da poda uvodno 
obrazložitev. Glede na to, da Odbor za finance točke ni obravnaval, sklepal bomo o 
naslednjem 
SKLEPU: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ob smiselni uporabi 4. odstavka 50. člena 
Poslovnika mestnega sveta, obravnava točko z naslovom: Predlog Pravilnika o 
zagotavljanju pogojev in sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnih 
svetnikov, brez predhodne obravnave točke na pristojnem Odboru za finance. 
 
Prosim gospod Bregar. 
 
GOSPOD MATJAŽ BREGAR 
Spoštovani gospod župan, hvala za besedo. Spoštovani svetnice in svetniki ter vsi ostali 
navzoči, lepo pozdravljeni. Predlog novega pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za 
delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, naj bi se na predlog vašega kolega gospoda 
Mihe Jazbinška, obravnaval na 4. seji. Ker ga je pa umaknil, se je gospod župan odločil, da bo 
predlagal svoj predlog, ki ga imate pred sabo. V tem predlogu so upoštevani oziroma je 
upoštevano večino amandmajev, ki ste jih predlagali. Oziroma so jih predlagali svetniški 
klubi. Tako je, razen  - spremenjen je 13. člen. To je glede strokovnih sodelavcev. Kjer je zdaj 
določilo, da nas… da vsak svetniški klub, poleg administrativnega sodelavca, mu pri…, mu 
pripada še en strokovni delavec. Na vsakih nadaljnjih dvanajst svetnikov, pa dodatni 
sodelavec. Poglavitna razlika med sedaj veljavnim pravilnikom  in novim predlogom, pa je ta, 
da bo zdaj točno določeno, iz katerih sredstev se bo kaj plačevalo. S tem sledimo namreč 
priporočilom računskega sodišča, ki je določil, da določene stvari v starem poslovniku niso 
bile najbolj točno določene. Svetniški klubi s tem ne bojo čisto nič prikrajšani. Tako se bo iz 
proračunske postavke mestne uprave – plačevali vsi stroški za administrativne in strokovne 
sodelavce. Računalniško opremo za svetniške klube. S tem je mišljeno, in za samostojne 
svetnike. S tem je mišljeno, da na vsake štiri svetnike pripade en računalnik. Potem, plačujejo 
se stroški najema prostorov in vsi ostali stroški, povezani s tem. Vsi ostali stroški bodo šli pa 
iz proračunskih postavk svetniških klubov. Hvala. 
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Odpiram razpravo pri tej točki. Če ni razprave,… gospod Jazbinšek, izvolite. 
 
 
GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 
Jaz sem sicer mal skeptičen do tega. Da bi svetovalci, ki bi jih dobili iz zatečene situacije v 
mestni upravi, bli sposobni bit dobri svetovalci svetniškim klubom. Mislim, da bi blo clo v 
napoto. To me je praksa zadnjega časa – potrjuje. In sam osebno ne bom glasoval za ta 
poslovnik.  
 
 
GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
Hvala lepa. Še kdo prosim? Če ni, dajem na glasovanje naslednji  
SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Pravilnika o zagotavljanju 
pogojev in sredstev delovanja svetniških klubov in samostojnih svetnikov. 
 
 
Ugotavljam navzočnost prosim. 
Rezultat navzočnosti. 
31. 
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Glasovanje poteka. 
Rezultat glasovanja: 30 ZA. NIHČE PROTI. 
Sklep je sprejet.  
Hvala lepa. Želim dobro delo, čestitam. 
 
 
Spoštovane, spoštovani…prehajam na 4. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana. 
 
 
 
                                                                                                 ŽUPAN 
 
                                                                                                 Zoran JANKOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 26. 03. 07 
 
  


