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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam sledečo svetniško pobudo : 
 

za izvedbo 17 strateških konferenc Četrtnih skupnosti v Ljubljani 
  

Prehod četrti iz četrti "preteklosti" v četrti "prihodnosti" je mogoč le ob oblikovanju vizije in 

strategije četrti, ki je podlaga za kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne ukrepe. Ti se lahko 

uresničijo na podlagi razvojnega partnerstva med ljudmi v četrti, civilno-družbenimi skupinami, 

strokovnjaki in odločevalci v mestu in pripomorejo k večji kvaliteti življenja v četrti in mestu. 

  

Nikakor se vizija in strategija četrti na eni strani in aktualni problemi četrti na drugi ne bi smeli 

izključevati ampak dopolnjevati. Pereča problematika je del strategije reševanja problemov. 

Strategija četrti se lahko uresničuje ob hitrem prepoznavanju problemov in takojšnjemu reagiranju na 

njih. 

 

Vizija pa odgovarja na dileme ali bo četrt bolj ali manj poseljena, ali bo poslovna, stanovanjska ali 

študentska četrt, ali bo privabljala turiste, ali bo dostopna za gospodarske pobude in razvojne 

projekte, kako bo poskrbljeno za socialno varstvo in zdravstvo, kako se bo uveljavljal trajnostni 

razvoj in varstvo okolja in še veliko dilem, ki zahtevajo strateško vodenje in ukrepe, ki uresničujejo 

vizijo. 

Strateške konference bi bile prostor dialoga, kreiranja rešitev in nadzora pri izvajanju ukrepov in 

politik MOL, ki se nanašajo na konkretno četrt in sistemske probleme mesta.  

  

Predlagam, da bi se razvojne konference po četrteh izpeljale v roku enega leta. Sledil bi zaključni 

simpozij na mestni ravni. Ob pripravi in izvedbi 17 razvojnih konferenc bi  iz analiz, predlogov, 

pobud, referatov, predavanj in načrtov izdali strateški dokument posamezne četrti v obliki zbornika. 

V skrajšani obliki pa bi bil predlog ukrepov, strategije in vizije poslan na naslove vseh gospodinjstev 

v četrti. Na podlagi tega bi se pospešil dialog z ljudmi in le-ti bi imeli možnost vplivanja na odločitve 

pri reševanje tekoče problematike in razvoja svojega okolja v prihodnje. 
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