
 

 

Številka: 900-224/2020-2 

Datum: 17. november 2020 

  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 12. novembra 2020 s pričetkom ob 17.30  uri 

(takoj po zaključku 7. izredne seje) v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3. 

 

Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta ČS Šentvid Damijan Volavšek. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Jože Keber, Doroteja Mlakar, Barbara 

Moškon,  Jože Sever  in Damijan Volavšek. 

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 

Mirta Lučič in Aleš Perčič 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - MU MOL SLS 

 

  

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 - prerazporeditev sredstev za 

reprezentanco na programe ČS Šentvid 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 9 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Navzoče je opozoril, da se skladu s poslovnikom MS MOL, ki se smiselno uporablja tudi za delo 

svetov četrtnih skupnosti,  o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje in prešel na prvo 

točko dnevnega reda. 

 

 

AD1. 

Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2020 - prerazporeditev sredstev za 

reprezentanco na programe ČS Šentvid 

 

V uvodu je predsedujoči povedal zaradi epidemiološke situacije letos ne bo mogoče izvesti svečane 

seje Sveta, predlagam in predlagal da sredstva v višini 1.000,00 €, ki so s finančnim načrtom 

namenjena  za reprezentanco, nameni za izvedbo dodatnih programov Sveta ČS Šentvid. 

 

Svetu je predlagal, da ga, zaradi kratkih rokov za izvedbo programov, pooblasti, da določi te 

programe. O spremembah (dopolnitvah) finančnega načrta pa obvesti Svet ČS Šentvid. 

 

Predsedujoči se je zahvalil za predstavitev in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8I/1: 

 



 

Svet ČS Šentvid ocenjuje, da zaradi epidemiološke situacije letos ne bo mogoče izvesti svečane 

seje Sveta zato sredstva v višini 1.000,00 €, s finančnim načrtom namenjena  za reprezentanco, 

prerazporedi za izvedbo programov Sveta ČS Šentvid.  

Vsebino programov določi predsednik Sveta ČS Šentvid in z njimi seznani Svet ČS Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

G. Keber je želel, da se v zapisnik zapiše, da o predlogu sklepa ni glasoval, ker ni opredeljena vsebina 

programov. 

 

Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 

 


