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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam svetniško pobudo oziroma 

vprašanje in prosim za pisni odgovor. 

Pobuda oziroma vprašanje se nanaša na zagotovitev možnosti članicam in članom 

svetov Četrtnih skupnosti, da v času epidemije na sejah sodelujejo na daljavo, v kolikor 

obstajajo za to utemeljeni razlogi – če so v karanteni, izolaciji oziroma spadajo v 

rizično skupino. 

Na nas se z vprašanji in pobudami obračajo člani svetov ljubljanskih Četrtnih skupnosti 

glede možnosti za izvajanje sej na daljavo. 

 

Trenutnim razmeram, ki so posledica epidemije, so se prilagodili že številni sistemi. Na 

najvišjem političnem nivoju imamo primer dobre prakse, in sicer izvedbo volilnega kongresa 

stranke Socialnih demokratov, ki je bil brez resnih težav in tudi s precejšnjim številom 

starejših delegatk in delegatov izveden v celoti na daljavo. Mestna občina Ljubljana je že 

pristopila k rešitvi, ki omogoča izvajanje sej mestnega sveta na daljavo oziroma kombiniran 

potek, pri čemer je del svetnic in svetnikov prisotnih na seji v sejni dvorani Mestne hiše, del 

pa se seje lahko udeleži s pomočjo IKT na daljavo. Podobno rešitev občina pripravlja tudi za 

seje svetov Četrtnih skupnosti. Pomembno se mi zdi, da se četrtnim svetnicam in svetnikom 

to čim prej omogoči. 

 

V zvezi s tem me zanima naslednje: 

- Kakšna je okvirna časovnica, s katero občina predvideva, da bo rešitev na voljo? 

 

- Ali obstajajo kakšni zadržki oziroma ovire pri zagotavljanju možnosti za izvajanje sej 

četrtnih skupnosti na daljavo? 

 

- Glede na to, da so v svetih tudi starejše osebe, me zanima, ali bo občina zagotovila ustrezno 

usposabljanje, da bodo vse članice in člani vešči uporabe tehnoloških rešitev in s tem 

enakopravno ter suvereno sodelovali pri sejah na daljavo? 

 
Lep pozdrav! 

 

  Martina Vuk, 

Svetnica SK SD 


