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V zvezi z vprašanjem svetnika mag. Tomaža Ogrina glede možnosti, da svetnik koristi specializirane 

službe in oddelke Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MU MOL) podajamo naslednji odgovor: 

 

Svetnice in svetniki mestnega sveta imajo za kakovostnejše opravljanje svojega dela že sedaj na  

voljo več možnosti uporabe strokovne pomoči. Tako Mestna občina Ljubljana (MOL), skladno s 

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

zagotavlja javne uslužbence, ki svetniškim klubom in samostojnim svetnikom nudijo strokovno (ter 

administrativno-tehnično) pomoč. Strokovno pomoč lahko nadalje svetniški klubi in samostojni 

svetniki pridobijo tudi s pomočjo sredstev, ki so jim zagotovljena v vsakoletnem proračunu MOL. 

Prav tako pa imajo svetniki možnost sodelovati z oddelki oziroma službami mestne uprave, in sicer 

jim je to omogočeno zlasti v okviru delovanja delovnih teles mestnega sveta – torej odborov in 

komisij. Na sejah le-teh, poleg svetnic in svetnikov, namreč sodelujejo tudi predstavniki strokovnih 

služb (oddelkov) mestne uprave, zato prav seje delovnih teles predstavljajo najboljši prostor za 

izmenjavo stališč in argumentov, pa tudi prostor za vzajemno strokovno pomoč med svetnicami in 

svetniki ter strokovnimi službami mestne uprave. In nenazadnje, svetnice in svetniki lahko do 

informacij, potrebnih za njihovo delo, prihajajo tudi na podlagi Zakona o dostopu do informacij 

javnega značaja. 

 

Mestni svetnik mag. Tomaž Ogrin, v svojem vprašanju primeroma navaja pripravo aktov in njihovih 

sprememb. Ob tem naj zapišemo, da se svetnice in svetniki v proces oblikovanja politik in 

sprejemanja aktov praviloma vključujejo v zaključni fazi, a imajo ob tem precej možnosti vplivanja 

na njihovo vsebino. Tako lahko v prvi fazi njihove obravnave na sejah mestnega sveta nanje vlagajo 

pripombe, v drugi fazi pa amandmaje. Prav tako lahko mestni upravi na sejah delovnih teles podajajo 

ideje in predloge za pripravo posameznih aktov ter predlagajo rešitve, ki naj jih ti določajo. Predloge 

aktov pa lahko v obravnavo mestnemu svetu, nenazadnje, predložijo tudi  sami. 

 

Ker je zgoraj navedena paleta možnosti za strokovno pomoč mestnim svetnicam in svetnikom precej 

široka, uvajanje dodatnih možnosti nudenja strokovne pomoči svetnicam in svetnikom po našem 

mnenju ni potrebno. Prav tako po našem mnenju ni smotrno, da svetnice in svetniki s strokovnimi 

službami mestne uprave - izven okvira delovnih teles - sodelujejo že v fazi priprave aktov. Kot je že 

bilo rečeno, se praviloma njihovo sodelovanje pri sprejemanju aktov prične, ko so ti uvrščeni na 

dnevni red sej mestnega sveta.  

 

Menimo, da je takšna ureditev primerna, saj je svetnikom tako preko svetovalcev kot tudi odborov in 

komisij omogočeno sodelovanje pri pripravi gradiv in omogočeno pridobivanje vseh potrebnih 



 

 

informacij za njihovo delo ter da določitev tedenskih govorilnih ur posameznih služb in oddelkov 

MU MOL za potrebe svetnic in svetnikov ni potrebna. 

 

Lep pozdrav, 

 

 Matjaž BREGAR 

Vodja službe 
 

 


