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16. seja MS k. 2 tč

Spoštovani gospod župan!
V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajamo pobudo županu ter pristojnim službam.
Prosimo za pisen odgovor.

Kot ste navedli v vašem odgovoru na našo pobudo o spremembi poslovnika, ki bi zaradi epidemije
omogočala potek seje mestnega sveta na daljavo, tovrstne seje na daljavo Zakon o lokalni samoupravi
z nedavno dopolnitvijo že omogoča.
Glede na to kar navajate, nas v svetniškem klubu samostojnih socialno-liberalnih svetnikov zanima,
zakaj je seja na dan 19.10.2020 ob razglašeni epidemiji za celo državo sklicana na običajen način torej tako, da se vsi mestni svetniki in uslužbenci mestne administracije zberejo v dvorani mestnega
sveta in tam več ur razpravljajo ter glasujejo. Na ta način je zbranih običajno več kot šestdeset ljudi, ki
sedijo drug ob drugem, se drenjajo ob vhodu/izhodu dvorane, v ozkih prehodih do svojih sedežev oz.
ob prejemanju gradiva za sejo sveta in na razne druge načine pridejo v bližino eden drugemu. Pri tem
gre posebej izpostaviti, da je v mestnem svetu precej številčna skupina svetnikov, ki so starejši od 65
let in spadajo v rizično skupino prebivalstva, ki bi jo morali posebej varovati pred okužbo Covid-19.
Glede na to, da je že zdavnaj razglašena prepoved zbiranja nad 10 ljudi se zdi še nadaljnje sklicevanje
tovrstnih sej neodgovorno. Še zlasti ni jasno, kako to, da so bile seje mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana ob veliko manj obsežnem valu epidemije spomladi letos odpovedane, tokratna oktobrska seja
mestnega sveta pa je sklicana na povsem običajen način in to v času ko epidemija najhuje besni, z vseh
strani pa nas medicinski strokovnjaki prek medijev vsakodnevno pozivajo, naj opustimo vsa zbiranja
in sploh vse stike, ki niso nujni. Da bi bile točke 16. seje mestnega sveta MOL nujne npr. v smislu
zatiranja epidemije oz. odpravljanja posledic le-te iz dnevnega reda ni videti. Gre za povsem običajne
točke dnevnega reda, ki bi lahko počakale nekaj dni, da se uredi vse potrebno za sklic seje na daljavo.
Prosimo torej za pojasnilo v zvezi z zgoraj zapisanim, kot tudi za informacijo, kdaj nameravate na sejo
mestnega sveta uvrstiti osnutek spremembe poslovnika Mestnega sveta MOL, ki naj bi predvidel sejo
na daljavo v izrednih razmerah. Slednja je očitno kljub spremembi Zakona o lokalni samoupravi le
potrebna, na kar smo v naši zadnji pobudi tudi opozorili.
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