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MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba Nova 

Slovenija županu in pristojnim službam naslednje svetniško vprašanje: 

Na podlagi vprašanj, ki nam jih zastavljajo četrtni svetniki, ugotavljamo, da je praksa prenašanja 

informacij predsednic in predsednikov četrtnih skupnosti do četrtnih svetnic in svetnikom zelo različna. 

Zaznali smo tudi pritožbe, ker četrtne svetnice in svetniki za določene projekte izvedo šele iz medijev. 

Župan in podžupan, pristojen za koordinacijo s četrtnimi skupnostmi, imata s predsednicami in 

predsedniki četrtnih skupnosti mesečne koordinacije, na katerih predsednice in predsedniki četrtnih 

skupnosti pridobijo informacije o projektih po posameznih četrteh. V Svetniškem klubu NSi tovrstne 

koordinacije toplo pozdravljamo. Ob koordinacijah nastajajo tudi zapisniki, ki so javni dokumenti, 

vendar te javne listine ne pridejo do četrtnih svetnic in svetnikov. V Svetniškem klubu NSi smo 

seznanjeni, da zgolj nekatere predsednice in predsedniki četrtnih skupnosti pošiljajo veliko informacij 

in dokumentov četrtnim svetnicam in svetnikom z željo, da so sprotno seznanjeni, kaj se dogaja v 

njihovi četrti. Opazili smo, da večina predsednikov četrtnih skupnosti sprotno ne seznanja četrtnih 

svetnikov, kar ocenjujemo kot primer slabe prakse prenosa informacij in obveščanja. 

Svetniški klub NSi zanima, ali predsednice in predsedniki četrtnih skupnosti, ki ne pošiljajo zapisnikov 

koordinacij in drugih dokumentov četrtnim svetnicam in svetnikom, ravnajo tako po navodilu župana. 

Ali imajo predsednice in predsedniki kakšna navodila, katere informacije lahko posredujejo naprej 

oziroma katere ne smejo, čeprav s tem škodijo četrtnim svetnicam in svetnikom? 

Prepričani smo, da ima župan z vsemi predsednicami in predsedniki četrtnih skupnosti odlično 

komunikacijo, zato mu Svetniški klub NSi daje pobudo, naj nagovori  in spodbudi vse predsednice in 

predsednike četrtnih skupnosti, da bodo zlasti o koordinacijah in zapisnikih koordinacij, kakor tudi o 

drugih pomembnih dokumentih, sprotno obveščali vse četrtne svetnice in svetnike. 

Lepo pozdravljeni,  

 

 

 

Mojca Sojar  l.r. 

Vodja Svetniškega kluba NSi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


