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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

25. seje sveta, ki je bila 20. marca 2014 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Službe za lokalno 

samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun,  Jože Sever, 

Zvonimir Urbančič,  Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek in Simona Križanec – Služba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:  

Marjeta Bilban in Bogomir Polajnar. 

 

Seja se je snemala. 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov sveta, da je s tem svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2013 s poročilom o realizaciji 

prihodkov  

4. Upravljanje s tveganji pri delu sveta ČS Šentvid 

5. Pobude občanov 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o dnevnem redu. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 24. seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2013 s poročilom o realizaciji 

prihodkov  

4. Upravljanje s tveganji pri delu sveta ČS Šentvid 

5. Pobude občanov 
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Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 24. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 25/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 24. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki.  
 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 2. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vložili nobene pisne pobude. 

 

 

 

AD 3. 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2013 s poročilom o realizaciji 

prihodkov 

 

 

Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da bo poročilo vključeno v poročilo MOL, zato je tudi bolj 

opisno. Realizirani so bili vsi načrtovani programi v predvidenih višinah sredstev. Izjema je le 

'Izvedba turnirja v malem nogometu' – izvajalec ŠD Arne tabor 69, ki se kljub drugačnim 

zagotovilom in dodatnim zahtevam ni udeležil naše prireditve Jesensko srečanje ČS Šentvid. Tako 

ga, v skladu z usmeritvami, tudi nismo povabili k izvedbi programa. Sredstva smo namenili 

'Miklavževanju'. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 25/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za 

leto 2013 v predlagani obliki. 

 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 4. 

Upravljanje s tveganji pri delu sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je v uvodu povedal, da je tema je uvrščena na dnevni red seje v skladu s smernicami, ki 

jih je podala Služba za notranjo revizijo MOL, ki ugotavlja, da četrtne skupnosti ne izpolnjujejo vseh 

zahtev, ki izhajajo iz predpisov na področju obvladovanja tvegan pri delovanju uporabnikov javnih 

sredstev. 

 

Da bi odpravili pomanjkljivosti je predlagal da svet sprejme naslednji sklep 25/4: 

 

ČS Šentvid  za določanje načina upravljanja s tveganji smiselno uporablja Navodilo za 

upravljanje s tveganji v Mestni občini Ljubljana (0603-8/2011-7 z dne 11.01.2012).  

 

Predsednik sveta ČS Šentvid  ugotovi kakšna tveganja nastajajo pri delovanju ČS, oceni 

verjetnost, da se tveganja pojavijo, potencialne učinke ali izpostavljenost ter se odloči kakšne 

ukrepe je potrebno sprejeti za obvladovanje teh tveganj. 

Predsednik sveta ČS enkrat letno seznani svet ČS (ob sprejemu programa dela za proračunsko 

obdobje) z registrom tveganj. 

 

Skrbnik za tehnično vodenje Registra tveganj ČS Šentvid  je  javni uslužbenec Službe za 

lokalno samoupravo MU MOL, ki: 

- spremlja predpise s področja upravljanja s tveganji ter usklajuje, posodablja in 

vzdržuje register tveganj (tabela); 

- svetuje predsedniku sveta ČS pri vseh aktivnostih procesa upravljanja s tveganji; 

- analizira in vrednoti tveganja skupaj s predsednikom sveta ČS. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S sklicem seje so člani sveta prejeli tudi izpis iz registra tveganj za ČS Šentvid. Predsedujoči je v 

skladu z zgornjim sklepom dal na glasovanje predlog sklepa 25/5: 

 

Svet ČS Šentvid se je seznanil z registrom tveganj. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5. 

Pobude občanov 
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Predsedujoči je ugotovil, da do seje ni prispela nobena pobuda občanov in zaključil točko. 

 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


