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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 prenehanje financiranja programa družbenih 

dejavnosti, ki se tradicionalno izvajajo v ČS Črnuče. 

Četrtna skupnost Črnuče že dve leti zapored več ne sofinancira programa družbenih 

dejavnosti, ki jih tradicionalno organizirajo oz. izvajajo društva s tega območja. 

 

Gre za društva, ki so izjemno aktivna in v svojih vrstah vključujejo številne Črnučanke in 

Črnučane, predvsem pa predstavljajo pomembno obogatitev življenja, kulturnega dogajanja 

in obeleževanja pomembnih zgodovinskih dogodkov. Program in prireditve, namenjene 

javnosti, tudi tiste ob državnih praznikih in zgodovinskih obeležitvah, zaradi svojega 

entuziazma in odnosa izvajajo ves ta čas - ko jim Četrtna skupnost ni namenila niti evra. 

 

Večina teh aktivnosti temelji na prostovoljstvu, prav pa je, da lokalna skupnost prispeva vsaj 

pri kritju stroškov za dogodke, ki so namenjeni krajanom in bogatijo družbeno dogajanje v 

lokalni skupnosti. Vem, da Mestna občina Ljubljana, zelo podpira delovanje nevladnih 

organizacij in predvsem razume, da družbene dejavnosti poleg simbolne podpore potrebujejo 

tudi finančno. Dogajanje v ČS Črnuče zato po mojem mnenju predstavlja odklon od naših 

skupnih prepričanj in prakse, ki velja v Ljubljani. 

 

Opozorila bi na protestno pismo in poziv za sklic javne seje sveta, ki so ga društva in 

organizacije z območja Črnuč naslovile na Četrtno skupnost. Protestirajo zoper neodzivnost 

vodstva, izpostavljajo, da so številne tradicionalne dogodke (praznovanja državnih 

praznikov, Dan sosedov, pohod na Rašico) izvedli brez podpore Četrtne skupnosti. Nekatere 

aktivnosti pa so žal propadle – med drugim akcije za varovanje okolja in tradicionalni 

črnuški kros. 

 

Predsednik Četrtne skupnosti Črnuče v svojem odgovoru na protestno pismo razlog za 

situacijo pripisuje ugotovitvi o nasprotju interesov pri obravnavi ponudb in izbiri programov 

družbenih dejavnosti. Pri tem se sklicuje na ugotovitve revizije poslovanja in priporočila 

pristojnih služb MOL. 

 



 

 

Prizadevanju, da se postopki sofinanciranja projektov vodijo transparentno in nepristransko, 

ne gre oporekati. Hkrati pa menim, da ugotovitve o nepravilnosti ne morejo biti razlog, da se 

za več let zaustavi podpora Četrtne skupnosti izvajanju družbenih dejavnosti. 

 

 

 V zvezi z navedenim me zanima naslednje: 

 

- Kakšne so ugotovitve pristojnih služb MOL glede nepravilnosti v zvezi z Izvedbenim 

načrtom financiranja družbenih dejavnosti 2021 v ČS Črnuče? 

 

- Ali MOL v ugotovitvah pristojnih služb glede financiranja družbenih dejavnosti v ČS 

Črnuče vidi ovire, zaradi katerih bi se moralo le-to v celoti ustaviti? 

 

Hkrati tudi pozivam in prosim, da v kolikor je to mogoče MOL preko svojih služb 

pristopi k razreševanju nastale problematike. Verjetno se strinjamo, da takšno stanje 

ne koristi nikomur, predvsem ne prebivalkam in prebivalcem Črnuč. 

 

 

 

 
Lep pozdrav! 

 

Martina Vuk, 

Svetnica SK SD 


