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Z A P I S N I K
8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v soboto 5. aprila 2014, s pričetkom ob
11.00 uri na rugby igrišču 'Oval' v Guncljah – Ljubljana-Šentvid.
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
Navzoči člani Sveta:
Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Boštjan Juvančič, Bogomir Polajnar, Joţe Sever, Mateja Brus, Jure
Vidmar in Damijan Volavšek.
Ostali navzoči:
Simona Kriţanec – MOL Sluţba za lokalno samoupravo.
Izostanek je opravičila:
Marija Mekun
Seja je bila sklicana za naslednjim dnevnim redom:
1. Čistilna akcija ČS Šentvid
V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče ter ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov sveta,
da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.

AD 1.
Čistilna akcija ČS Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so bila na čistilno akcijo pozvana vsa društva s katerimi
sodelujemo, večina jih je tudi potrdila udeleţbo.
Določeno je bilo šest zbirnih mest in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ŠENTVID – Ljudski dom
BROD – Vrtec Mravljinček
GUNCLJE – PGD Gunclje-Male Viţmarje
GUNCLJE – Rugby igrišče
STANEŢIČE – PGD Staneţiče
MEDNO – PGD Medno

Za vsako zbirno mesto je bil določen tudi koordinator, ki je prevzel potreben material in skupaj z
udeleţenci določil področje čiščenja.
Za odvoz v akciji zbranih odpadkov je poskrbelo podjetje Snaga d.o.o. in sicer z naslednjih lokacij:
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•
•
•

v Guncljah pri rugby igrišču,
v Staneţičah pri PGD Staneţiče,
na Brodu pri vrtcu Mravljinček.

Za udeleţence je četrtna skupnost v sodelovanju z Rugby klubom Ljubljana priskrbela tudi okrepčilo.
Navzoči člani sveta so ugotovili, da je bila čistilna akcija, kljub nenaklonjenemu vremenu,
uspešna.

Predsedujoči je ugotovi, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo.

Zapisala:
Simona Kriţanec
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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