
 

Številka: 03200-21/2013-7 

Datum: 21. 10. 2013 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                      29. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

ZADEVA: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, posredujem županu in pristojnim službam sledeča svetniška 

vprašanja: 

 

Med 28. in 30. avgustom se je župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković mudil na 

delovnem obisku v Azerbajdžanu. Sočasno se je mudila v Bakuju delegacija slovenske vlade, v kateri 

sta bila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanko Stepišnik ter minister za obrambo 

Roman Jakič. Oba člana županove stranke. Urad predsednika azerbajdžanske države je o obisku 

poročal, da je bil »šef slovenske delegacije« prav ljubljanski župan. 

 

Zato zahtevam sledeče: 

 

1. Seznam vseh članov delegacije s strani Mestne občine Ljubljana v Azerbajdžanu. 

2. Natančen pregled funkcij članov delegacije MOL. 

3. Seznam spremljajočega osebja delegacije MOL. 

4. Natančen prikaz predvidenih in nepredvidenih stroškov obiska za celotno delegacijo. 

Podatke zahtevam z ustrezno specifikacijo. 

5. Zahtevam, da k poročilu o predvidenih in nepredvidenih stroških, priložite kopije: 

a. letalskih kart za vsakega člana delegacije MOL in račun zanje;  

b. kopije računov s specifikacijami za bivanje v hotelu za vsakega člana delegacije 

MOL; 

c. poročilo o izplačanih dnevnicah za vsakega člana delegacije MOL posebej;  

6. Poročilo o stroških, ki so nastali z: 

a. Zdravstvenim zavarovanjem za tujino za celotno delegacijo MOL 

b. Nezgodnim zavarovanje za tujino za celotno delegacijo MOL 

c. Varovanjem delegacije MOL 

d. Prevozi z avtomobili, taxiji in javnimi prevoznimi sredstvi  

7. Natančno pojasnilo, kaj je v delegaciji počel nekdanji tajni sodelavec Službe državne 

varnosti in mestni svetnik Mitja Meršol? 

8. Ali se je mestni svetnik Mitja Meršol v okviru obiska sestal s predstavniki 

azerbajdžanskih varnostnih organov? 

9. Kakšna protokolarna darila je delegacija MOL predala predstavnikom gostiteljem. 

Zahtevam natančen seznam s specifikacijami za vsakega predstavnika gostiteljev 

posebej. 

10. Kakšna je bila vrednost protokolarnih daril, ki jih je delegacija MOL predala 

predstavnikom gostiteljev. 

11. Poimenski seznam vseh sogovornikov azerbajdžanske države, lokalnih oblasti in 

predstavnikov azerbajdžanskih podjetij 

 

 

                                                                              Jernej Pavlin 

                                                                             mestni svetnik 

 




