
 

 

Številka: 900-221/2020-2 

Datum: 9. november 2020 

  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 5. novembra 2020 s pričetkom ob 17.10 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. Prerazporeditev presežka sredstev za sejnine predsednika in članov Sveta 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. 

 

 

AD1. 

Prerazporeditev presežka sredstev za sejnine predsednika in članov Sveta ČS Šentvid 

 

V uvodu je predsedujoči povedal da so bila s finančnim načrtom za leto 2020 za izplačilo sejnin 

predvidena sredstva v višini 6.302 €. 

  

Iz pregleda udeležbe na sejah izhaja, da je bila ta precej nižja od načrtovane, zato tudi sredstva ne 

bodo v celoti izčrpana. 

 

Predlagal je,  da se  presežek sredstev prerazporedi za izvedbo programov in odprl razpravo. 

 

G. Keber je predlagal,da se sredstva namenijo za nakup računalnikov, ki se jih posodi ali podari 

učencem, ki s to opremo ne razpolagajo in je tudi ne morejo kupiti. 

 

Pojasnjeno je bilo, da predpisi, ki urejajo javne finance predvidevajo postopke, ki jih zaradi 

kompleksnosti ni mogoče izpeljati v času, ki je na razpolago, v kolikor se želi, da se nakup izvede iz 

proračunskih sredstev predvidenih za leto 2020. 

 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 1/6I: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da zaradi udeležbe na sejah, ki je nižja od načrtovane, 

sredstva načrtovana za izplačilo sejnin ne bodo v celoti porabljena. Zato se razlika sredstev 

prerazporedi na konto 4020 99 - drugi splošni material in storitve v okviru iste proračunske 



 

postavke (016023 - Četrtna skupnost Šentvid) za izvedbo naslednjih programov v skupni 

vrednosti 1.950,00 €: 

 

1. Miklavževanje - društvo BPČ v višini dodatnih 200 €, 

2. Priprava razstave Mizarstvo v Šentvidu - društvo BPČ v višini 700 €, 

3. Projekt Hiša slavnih - ČS v sodelovanju z BPČ v višini 500 €, 

4. Vadba za starejše - sklop virtualnih delavnic - Društvo Draiss, dodatnih 200 €, 

5. Razlika se porabi za nakup športnih rekvizitov za izvedbo programa Rekreacija šolskih 

otrok v sodelovanju z osnovnimi šolami in društvi v višini 350 €. 

 

 

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 

 


