
 
 

 

 

Številka: 900-19/2014 (KS10) 
Datum: 3. 1. 2017 
 

Sklicujem 
 

11. KORESPONDENČNO SEJO SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LESKOVEC PRI KRŠKEM 

 
ki bo razpisana v torek, 3. januarja 2017 od 12. ure dalje z možnostjo glasovanja 

do petka, 6. januarja 2017 do 10. ure in bo izvedena po elektronski pošti ali 
telefonsko. 

 
Za 11. korespondenčno sejo določam naslednji dnevni red: 
  

1. Imenovanje popisne komisije za leto 2016 
 
Obrazložitev: 

 
V popisno komisijo se imenuje: 
  

1.  Kerin Tatjana predsednica 

2.   Kerin Alojz član 

3.  Kranjčevič Aleš član 

 
Naloge predsednika komisije so: 
- določitev nalog za pripravo sredstev za popis, 
- skrbi za nemoten potek vseh delov popisa v skladu s terminskim planom, 
- skrbi, da popisna komisija pravočasno pridobi popisne liste, odda končno 

poročilo o popisu ter ga posreduje na oddelek za javne finance in proračun 
Občine Krško. 

 
Popisna komisija je dolžna popisati sledeče: 
- neopredmetena dolgoročna sredstva, 
- opredmetena osnovna sredstva, 
- zaloge, 
- gotovino v blagajni, 
- denarna sredstva na računih, 
- terjatve in obveznosti, 
- izvenbilančno evidenco. 

 
Popisna komisija ugotavlja stanje na dan 31. 12. 2016 s popisovanjem ter sestavlja 
popisne liste in poročilo o popisu. 
 



 
 

 

 

Člani popisne komisije so odgovorni za resničnost s popisom ugotovljenega stanja, 
pravilnost sestavitve popisnih listov, pravočasnost popisa in pravilnost poročila o 
popisu. Pri delu komisije aktivno sodeluje tudi strokovna sodelavka. 

 
Popisna komisija prične s popisom takoj po sprejetju tega sklepa in ga zaključi ter 
posreduje v potrditev predsedniku KS  do 3. 2. 2017. 
 
Poročilo se skupaj s sklepom, potrjenega s strani predsednika KS dostavi na oddelek 
za javne finance in proračun Občine Krško najkasneje do 3. 2. 2017. 

 
Predsednik sveta KS ter odgovorni za posamezna sredstva, ki so predmet tega 
popisa, so dolžni omogočiti popisni komisiji, da kvalitetno in v rokih izvede popis. 
 
Korespondenčno sejo Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem bo izvedlo 
tajništvo Krajevne skupnosti. V potrditev je predlagan naslednji sklep: 
 

1. Svet krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem sprejme sklep o popisni 

komisiji, v katero so imenovani, predsednica Tatjana Kerin in člana Kerin 

Alojz ter Kranjčevič Aleš. 

 
 
V nadaljevanju podajam predlog sklepa, do katerega se opredelite: ZA, PROTI ALI 
NE GLASUJEM. 
 
 
 
 
Lep pozdrav,                                                                              Jože Olovec  
                                                                                     Predsednik Sveta KS Leskovec 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Vsem svetnikom, po elektronski pošti in telefonsko 

- 1x zbirka dokumentarnega gradiva  
 


