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Z A P I S N I K 

1. korespondenčne  seje sveta KS Artiče, ki se je izvajala  dne 3.2.2017. 

1. Na korespondenčno sejo so bili  po elektronski pošti s poslanim  vabilom dne 1.2.2017  

vabljeni vsi člani sveta KS.  Člani sveta so imeli rok opredelitve in sicer do 6.2.2017 do 

12.ure.  

 Vabilu so bile priložene naslednje priloge:   

 poročilo o opravljenem popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s 

stanjem  na dan 31.12.2016 

 inventurni listi 

 sklep seje 

 

2. Na korespondenčni seji so do določenega roka sodelovali  vsi  člani sveta KS: 

Anton Gajšek, Franc Gorišek, Renata Slak, Aleš Kukovica, Darja Germšek - Predanič in Maša Lileg 

– Senica, Bernardka Ogorevc in Uroš Predanič 

3. Korespondenčno sejo je izvedel predsednik sveta KS Artiče Gajšek Anton z naslednjim 

dnevnim redom. 

       Dnevni red:  

Pregled in zavzetje sklepa o potrditvi  poročila inventurne komisije  o opravljenem popisu 

opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev s stanjem na dan 31.12.2016  

 

4. Na osnovi prejetih soglasij vseh zgoraj navedenih sodelujočih  je svet KS Artiče na 1. 

korespondenčni seji  sprejel naslednji sklep: 

   
SKLEP  

Nepremičnine za katere je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so last Krajevne 
skupnosti se vključijo v seznam osnovnih sredstev krajevne skupnosti. 

   
Osnovna sredstva, za katera je bilo v postopku izvedbe inventure ugotovljeno, da so 
neuporabna ali polomljena se odpišejo. Odpisana osnovna sredstva se fizično uničijo in 
izbrišejo iz evidence. 
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Za terjatve, za katere  komisija ugotovi, da so neizterljive, se te na podlagi utemeljenih 
vzrokov izbrišejo iz knjigovodske evidence. 

 
Inventurni elaborat se hrani v dokumentaciji računovodstva  krajevne skupnosti. 
 

Sklep je bil sprejet z osmimi (8.) glasovi  ZA in nič (O) glasovi  PROTI.  

 

5. Zapisnik 1. korespondenčne seje se predloži v  potrditev članom sveta na 10.redni seji 

sveta KS.  

 

Priloge:  

1x potrditev sklepa  Franc Gorišek 

1x potrditev sklepa  Bernardka Ogorevc 

1x potrditev sklepa Anton Gajšek 

1x potrditev sklepa  Renata Slak 

1x potrditev sklepa  Aleš Kukovica 

1x potrditev sklepa  Darja Germšek – Predanič 

1x potrditev sklepa  Maša Lileg – Senica 

1x potrditev sklepa  Uroš Predanič 

 

Zapisala:  

Simona Mlakar 

 

                                                                                                Predsednik sveta KS Artiče 

                                                                                                        Anton Gajšek 


