
 
 

 

 

Številka: 90000-17/2020-13  

Ljubljana: 11.01.2021 

 

Mestna občina Ljubljana  

19. seja MS            k 2. točki  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: svetniška pobuda  

 

 

Spoštovani,  

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam pobudo županu in pristojnim službam. 

Spoštovani župan!  

 

Mojo pobudo, ki sem vam jo poslal konec lanskega leta, da bi poleg sej mestnega sveta (kjer 

ste uvedli kombiniran sistem sej – fizično/na daljavo) tudi seje delovnih teles mestnega sveta 

lahko izpeljali na daljavo ste zavrnili s svojevrstno razlago poslovnika, ki po moji oceni ne 

pripomore k omejevanju epidemije. Nenavadno je, da – kot je razvidno iz članka v Dnevniku 

9.1.2021 – nameravate omogočiti tudi svetom četrtnih skupnosti seje na daljavo, odborom in 

komisijam Mestnega sveta MOL pa to ne želite nameniti. Da so seje na daljavo smiselne je 

jasno. K temu poziva vsa stroka že vsaj nekaj mesecev in tudi mnogi organi lokalne samouprave 

se tega držijo - mariborski mestni svet npr. opravlja svoje seje na daljavo brez težav. Da je 

sestajanje v živo rizično govori že npr. dejstvo, da nas je na seji četrtne skupnosti Šmarna gora 

7.1. 2021 v relativno majhnem prostoru skoraj tri ure sedelo skupaj petnajst oseb - naslednji 

dan se je izkazalo, da je ena oseba bila okužena s korona virusom. Ali bo to imelo posledice za 

zdravje četrtnih svetnikov (od katerih so nekateri starejši tudi nad 70 let) se bo še pokazalo.  

 

Rad bi vas pa prosil, da mi odgovorite tudi na drugi del pobude, ki sem vam jo poslal 

29.12.2020, saj ste na to nekako pozabili.  Neodgovorjen je bil tisti del v katerem apeliram, da 

naj, če že nočete omogočiti sej na daljavo, administracija MOL pred korespondenčnimi sejami 

omogoči vsaj sestanke zainteresiranih članov delovnih teles prek ene od prosto dostopnih 

informacijskih aplikacij: » … podajam (podrejeno) predlog, da nam pred korespondečno sejo 

odbora omogočite sestanek na daljavo, ki ga razne aplikacije (zoom, skype) brez posebnih težav 

omogočajo najširšemu krogu zainteresirane javnosti. Ob točkah dnevnega reda, ki so na mizi 

(strategija Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana, Poročilo o opravljenem nadzoru 

razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in 

finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2019 in projektov v izvajanju) 

klasična korespondenčna seja ne nudi možnosti za podajanje vprašanj s strani članov odbora in 

pojasnil pristojnih. Zakaj se je »seji v živo« primerno izogniti verjetno ni potrebno posebej 

utemeljevati. Naj pripomnim le še to, da potekajo seje svetov javnih zavodov (s področja 

kulture, ki jih je ustanovila MOL) z razpravo in glasovanjem vred brez težav prek aplikacije 

zoom. Na seji sveta Lutkovnega gledališča Ljubljana smo tako prejšnji teden opravili razpravo 

in glasovanje o kandidaturi gospoda Korenčana za mesto direktorja tega zavoda, podobno smo 



izpeljali sejo sveta LGL tudi v mesecu novembru. Morda je čas, da se mestna uprava zgleduje 

po mestnih kulturnih zavodih. 

 

Zavedam se, da je marsikomu iz starejše generacije uporaba računalniških naprav tuja, da čutijo 

odpor do teh »novotarij« - nekateri se tudi »hvalijo« s tem, da računalnika niti prižgati ne znajo. 

Kljub temu pa - v sedanjih, resnih časih, ko je smrtnost zaradi epidemije katastrofalna - ne gre 

za izbiro v smislu nagnjenost/zavračanje uporabe informacijske tehnologije. Že če bo ena 

okužba oz. bolezen s sejo ali sestankom na daljavo preprečena, je vsak napor v tej smeri več 

kot upravičen in dobrodošel. Zato vas prosim, gospod župan, da še enkrat razmislite o mojem 

predlogu. 

 

S prijaznimi pozdravi, 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


