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PREDLOG 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 

besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne …. sprejel 

 

 

 

P R A V I L N I K 

 o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških 

klubov in samostojnih svetnikov 

 

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov 

(Uradni list RS, št. 32/07) se 13. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

»MOL vsakemu svetniškemu klubu ali najmanj dvema samostojnima svetnikoma iz sredstev mestne 

uprave zagotovi enega javnega usluţbenca za administrativno – tehnično delo (v nadaljevanju: 

administrativni sodelavec).  

 

MOL svetniškemu klubu z najmanj tremi svetniki ali najmanj trem samostojnim svetnikom iz 

sredstev mestne uprave zagotovi enega javnega usluţbenca za strokovno delo (v nadaljevanju: 

strokovni sodelavec).  

 

Svetniškim klubom z manj kot tremi svetniki in manj kot trem samostojnim svetnikom MOL iz 

sredstev mestne uprave zagotovi enega strokovnega sodelavca, če se za to dogovorita najmanj en 

svetniški klub z manj kot tremi svetniki in najmanj en samostojni svetnik.  

 

Svetniški klubi z manj kot tremi svetniki in samostojni svetniki se lahko dogovorijo s svetniškim 

klubom z več kot tremi svetniki za skupnega strokovnega sodelavca. 

 

Svetniškim klubom in samostojnim svetnikom, ki ne pristopijo k dogovoru iz tretjega oziroma  

četrtega odstavka tega člena, se na posameznega svetnika iz sredstev mestne uprave zagotovi plačilo 

za strokovno delo v višini 1/3 osnovne plače višjega svetovalca III na mesec.  

 

Svetniškemu klubu z več kot tremi svetniki MOL poleg strokovnega sodelavca iz drugega odstavka 

tega člena zagotovi po enega strokovnega sodelavca za vsakih nadaljnjih deset svetnikov.«. 

 

2. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka:  

Ljubljana, dne  

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 



Obrazložitev  

Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov 

 

 

Pravni temelj 

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za 

delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov (v nadaljevanju: pravilnik) temelji na 27. členu 

Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo), ki v 

devetnajsti alineji določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana predpisuje način upravljanja in 

gospodarjenja s premoţenjem Mestne občine Ljubljana. 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je sprememba pravilnika potrebna 

Pravilnik določa pogoje in sredstva za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, ki jih za 

njihovo delo zagotavlja Mestna občina Ljubljana. Razlog za spremembe in dopolnitve pravilnika je 

ustreznejša zagotovitev strokovnih in administrativnih sodelavcev svetniškim klubom in samostojnim 

svetnikom iz sredstev Mestne uprave MOL, ki bi upoštevala sorazmeren pripad strokovnih in 

administrativnih sodelavcev glede na število svetnikov v svetniškem klubu oziroma glede na število 

samostojnih svetnikov.  

 

Ocena stanja 

Trenutno je v 13. členu določeno, da MOL vsakemu svetniškemu klubu in najmanj trem samostojnim 

svetnikom iz sredstev mestne uprave zagotovi enega strokovnega sodelavca in enega 

administrativnega sodelavca. Obstoječ pravilnik ne omogoča dodelitve administrativne in strokovne 

pomoči enemu ali dvema samostojnima svetnikoma in niti ne omogoča takega povezovanja  oziroma 

dogovarjanja svetniških klubov z manj kot tremi člani in  manj kot treh samostojnih svetnikov, kar bi 

omogočilo pridobitev sorazmerne strokovne pomoči. Prav tako pravilnik ne upošteva podobnega 

poloţaja med svetniškim klubom, ki ga lahko ustanovita dva svetnika, in dvema samostojnima 

svetnikoma, ampak veţe pravice do dodelitve strokovne/administrativne pomoči na tri svetnike. 

   

Poglavitne rešitve 

Poglavitna rešitev je poenotenje med svetniškim klubom in dvema samostojnima svetnikoma, ki se 

jim predvidi primerljive pravice do administrativno-tehnične pomoči.  

 

Druga poglavitna rešitev pa je moţnost, da se zaradi pridobitve  strokovne pomoči svetniški klubi z 

manj kot tremi svetniki in manj kot trije samostojni svetniki dogovorijo za skupnega strokovnega 

sodelavca, s čimer se omogoča strokovnejše delo tudi številčno manjšim svetniškim klubom oziroma 

tudi manj kot trem samostojnim svetnikom v primeru, da se za to dogovorita najmanj en svetniški 

klub in najmanj en samostojni svetnik. Navedena rešitev omogoča primerljivost poloţaja svetniškega 

kluba (ki ga lahko ustanovita dva svetnika) v dogovoru z enim samostojnim svetnikom s poloţajem 

svetniškega kluba z najmanj tremi svetniki oziroma poloţajem treh samostojnih svetnikov. Poleg tega 

je podana tudi moţnost, da se lahko svetniški klub z manj kot tremi svetniki kot tudi samostojni 

svetnik dogovorijo s svetniškim klubom z več kot tremi svetniki za skupnega strokovnega sodelavca. 

 

Drugače se ureja dodelitev strokovne pomoči, ki je po predlogu pravilnika predvidena za svetniške 

klube z najmanj tremi svetniki. Z navedenim se zasleduje racionalnejša poraba sredstev MOL in 

gospodarjenja z njimi. Predvideva se namreč (drugi odstavek sedaj veljavnega 13. člena pravilnika 

oziroma četrti odstavek 1. člena predloga sprememb in dopolnitev pravilnika), da en strokovni 

sodelavec zadosti strokovnim potrebam dvanajstih svetnikov in se zato s spremembo zagotavlja 

poenotenje in sorazmernost strokovne pomoči glede na število svetnikov posameznega svetniškega 

kluba in se strokovne pomoči ne veţe več na samo dejstvo obstoja svetniškega kluba. V primeru, da 

do takšnega dogovora ne bi prišlo, pa bi bila svetniškemu klubu oziroma samostojnemu svetniku 

zagotovljena sredstva iz mestne uprave v višini 1/3 osnovne plače višjega svetovalca III na mesec, na 

posameznega svetnika. 

 



Nespremenjena ostaja ureditev strokovne pomoči, ki tudi po predlogu sprememb in dopolnitev 

pravilnika pripada najmanj trem samostojnim svetnikom, in ureditev, da svetniškemu klubu z več kot 

tremi svetniki MOL poleg strokovnega sodelavca iz drugega odstavka tega člena zagotovi po enega 

strokovnega sodelavca za vsakih nadaljnjih deset svetnikov. 

 

 

Ocena finančnih posledic  

Predlagane spremembe in dopolnitve pravilnika ne bodo imele večjih finančnih posledic za proračun. 

 

  

 

 Matjaţ BREGAR 

Direktor 

 
 

 

  



Člen Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih 

svetnikov, ki se spreminja:  

 

 13. člen  

 

   MOL vsakemu svetniškemu klubu in najmanj trem samostojnim svetnikom iz sredstev mestne 

uprave zagotovi enega javnega usluţbenca za strokovno delo (v nadaljevanju: strokovni sodelavec) in 

enega javnega usluţbenca za administrativno-tehnično delo (v nadaljevanju: administrativni 

sodelavec). 

  Svetniškemu klubu z več kot dvema svetnikoma MOL poleg strokovnega sodelavca iz prvega 

odstavka tega člena zagotovi po enega strokovnega sodelavca za vsakih nadaljnjih deset svetnikov.  

 

 

 


