
 

 

Številka: 900-207/2020-2 

Datum: 9. november 2020 

  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

5. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 5. novembra 2020 s pričetkom ob 17. uri na 

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, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Jože Keber, Doroteja 

Mlakar, Aleš Perčič, Jože Sever  in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - MU MOL SLS 

 

  

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

 

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. 

 

AD1. 

Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

 

Predlog rebalansa - finančni del, so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga izvirnika tega 

zapisnika. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil, da se je, zaradi spremembe relativnega deleža števila 

prebivalcev ČS Šentvid, ki je eden od kriterijev delitve sredstev med ČS, skupni znesek sredstev za 

delovanje ČS Šentvid znižal za 7,00 €.  

Sprememba je upoštevana pri prvi proračunski postavki št. 016023 Konto 4020 99 - Drugi splošni 

material in storitve. 

 

Druga sprememba je povečanje načrtovanih namenskih sredstev pridobljenih iz naslova prodaje 

oglasnega prostora v našem glasilu Šentvid nad Ljubljano.  

Po veljavnih predpisih je mogoče koristiti le namenska sredstva do načrtovane višine sredstev, ki pa 

smo je bila že lani, pa tudi letos že presežena. Zato se plan prihodkov iz lastne dejavnosti (prodaja 

oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid) zvišuje na 6.000 €. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 1/5I: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 v 

predlagani obliki in pooblašča predsednika Sveta, da skupaj s strokovno službo pripravi 

potrebno dokumentacijo. 



 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 

 


