
 

 
 
 
Številka: 510-82/2012-10 
Datum:   21.11.2013 
 

Mestna občina Ljubljana 
Mestna uprava 
Služba za organiziranje dela mestnega sveta  
Matjaž Bregar, vodja službe 
Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana 
 
ZADEVA: Odgovori na zahtevana vprašanja mestnega svetnika Jerneja Pavlina 
 
1. Seznam vseh članov delegacije s strani Mestne občine Ljubljana v Azerbajdžanu.  

Župan MOL gospod Zoran Janković; gospod Mitja Meršol, predsednik KMO MOL in mestni 
svetnik MOL;  mag. Monika Zupanc Jelinčič, višja svetovalka v OMOP.  

2. Natančen pregled funkcij članov delegacije MOL.  
Že razvidno iz odgovora na 1. vprašanje.  

3. Seznam spremljajočega osebja delegacije MOL.  
Že razvidno iz odgovora na 1. vprašanje. 

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

Podatke zahtevam z ustrezno specifikacijo. 
Predvideni stroški za letalski prevoz v skupnem znesku 4.037,46 €. Plačilo uporabe interneta v 

višini 15 €. 

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

a. letalskih kart za vsakega člana delegacije MOL in račun zanje;  
Račun za letalski prevoz je po predhodnem dogovoru na voljo na vpogled na OFR 
MOL. 

b. kopije računov s specifikacijami za bivanje v hotelu za vsakega člana delegacije MOL; 
Stroške nastanitve je kril gostitelj. 

c. poročilo o izplačanih dnevnicah za vsakega člana delegacije MOL posebej;   
 
Višina dnevnice za Republiko Azerbajdžan je razvidna iz Uredbe o povračilu stroškov 
za službena potovanja v tujino, obisk pa je potekal od 28. do 30 avgusta 2013. 

 
6. Poročilo o stroških, ki so nastali z:  

a. Zdravstvenim zavarovanjem za tujino za celotno delegacijo MOL:  
Zdravstveno so vsi zavarovani v okviru delovnega razmerja in posledično tudi na poti. 
Osebam, ki so bile v delegaciji, preko potnih nalogov ni bil povrnjen nikakršen strošek 
v vezi z zavarovanjem za tujino. 



 
b. Nezgodnim zavarovanje za tujino za celotno delegacijo MOL:  

Osebam, ki so bile v delegaciji, preko potnih nalogov ni bil povrnjen nikakršen strošek 
v vezi z zavarovanjem za tujino. 
 

c. Varovanjem delegacije MOL:  
Ni bilo nobenega stroška povezanega z varovanjem delegacije.  
 

d. Prevozi z avtomobili, taxiji in javnimi prevoznimi sredstvi  
Stroške je kril gostitelj. 

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

in mestni svetnik Mitja Meršol?  
Gospod Mitja Meršol se je delovnega obiska udeležil kot mestni svetnik MOL in predsednik 
Komisije za mednarodne odnose MOL. 

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

varnostnih organov?  
Ne.  

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

natančen seznam s specifikacijami za vsakega predstavnika gostiteljev posebej. 

 Nj. Eksc. Ilham Aliyev, predsednik Republike Azerbajdžan: skulptura zmaj in monografija Alpe 
kot jih vidijo ptice;  

 gospod Kamalladin Heydarov, minister za izredne razmere: skulptura zmaj, srebrnik in knjiga 
Ljubljana-pogled z neba;  

 gospod Elmar Mammadyarov, minister za zunanje zadeve Republike Azerbajdžan: skulptura 
zmaj in knjiga Ljubljana-pogled z neba; 

 gospod Hajibala Abutalybov, župan mesta Baku: skulptura zmaj, srebrnik in knjiga Najlepša 
pot-zeleni prstan  ter knjiga Ljubljana- pogled z neba. 

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

gostiteljev.  
Vrednost protokolarnih daril za kos: 

 knjiga Ljubljana – pogled z neba (avtor: Primož Hieng) = 29,40 € z DDV; 

 knjiga Najlepša pot – zeleni prstan (avtor: Joco Žnidaršič) = 30,96 € z DDV; 

 knjiga Alpe, kot jih vidijo ptice (avtor: Matevž Lenarčič) = 49,90 €  z DDV; 

 skulptura zmaj (delo Boštjana Štineta) = 101,26 € z DDV; 

 srebrnik = 12,52 € ( trenutna cena je 68,00 €). 
 

11. Poimenski seznam vseh sogovornikov azerbajdžanske države, lokalnih oblasti in 
predstavnikov azerbajdžanskih podjetij  
Že razvidno iz odgovora na 9. vprašanje.  

 
 

S spoštovanjem, 
 
 
 
         Marko Morel 
        vodja Odseka po pooblastilu 


