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ZAPISNIK 

8. korespondenčne seje Sveta zavoda Osnovne Šole Gustava Šiliha Maribor, ki je 
bila 18.1. 2019 in je potekala do 23.01.2019 do 14.00 ure. 

Dnevni red: 

1. Potrditev inventure za leto 2018 

Članicam in članom Sveta zavoda so bile poslane na podlagi 31. člena Pravilnika o 
računovodstvu poročila o opravljenih popisih s strani Centralne popisne komisije , s 
predlogom za sprejetje: 

S K L E P: Na podlagi opravljenega popisa za leto 2018, ki ga je opravila Centralna 
popisna komisija, prosimo za potrditev predlaganega: 

1. Predlog za odpis in izločitev drobnega inventarja v vrednosti:  3.289,70 EUR, 

2. Predlog za odpis in izločitev osnovnih sredstev v vrednosti:  24.602,24 EUR 

3. Predlog odpisa terjatev v vrednosti:  713,68 EUR 
 

Predlog je osnova za izdajo sklepa o odpisu: terjatev, osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja. 

Po pregledu prejetih glasovnic je bilo ugotovljeno, da je 9 članov Sveta zavoda 
glasovalo ZA potrditev predlogov, 0 PROTI, 2 člana nista posredovala glasovnice. 

Glede nato, da je ZA glasovalo 9 članov  Sveta zavoda, je sklep sprejet. 

 
 
 
Zapisničarka                                                                                             Predsednica SZ 
 
Irena Brbre                                                                                               Zdenka Romih 
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PRILOGE 
- Poročilo centralne popisne komisije OŠ Gustava Šiliha za popis osnovnih sredstev in 

obveznosti do virov sredstev za leto 2018 

- Poročilo komisije za popis osnovnih sredstev (drobnega inventarja) v prostorih 

šolskega programa, telovadnioca, trim kabinet, fizioterapija, logopedija, delovna 

terapija.   

- Poročilo komisije za popis osnovnih sredstev (drobnega inventarja) v prostorih 

posebnega programa, mala telovadnica. 

- Poročilo komisije za popis osnovnih sredstev (drobnega inventarja) garaža, šolska 

shramba za orodje, hišnik, zbornica, pisarne uprave, kabineti čistilk, kuhinja, jedilnica, 

avla, podstrešje, zaklonišče, knjižnica. 

- Poročilo komisije za popis osnovnih sredstev (drobnega inventarja) POPP. 

- Poročilo komisije za popis terjatev, obveznosti, denarja in vrednotnic. 

- Poročilo komisije za popis živil v kuhinji. 

- Sklep o izdaji soglasja k odpisu terjatev. 
 

 


