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POROČILO KOMISIJE ZA POPIS OSNOVNIH 
SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA TER 
POPIS DENARNIH SREDSTEV, OBVEZNOSTI IN 
TERJATEV 

 

  
GRADIVO 
PRIPRAVIL/A: 

Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
Komisija za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev 
 

  
GRADIVO 
PREDLAGA: 

Ivan Gregurič – predsednik komisije za popis osnovnih sredstev 
Žana Tischler – predsednica komisije za popis obveznosti in terjatev 

  
POROČEVALEC: Ivan Gregurič 

Žana Tischler 
  

  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci sprejme in potrdi poročilo popisne 
komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter poročilo 
komisije za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev s stanjem na 
dan 31.12.2015  

  

 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Svet MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci je na svoji 11. Redni seji , dne 23.12.2015 imenoval popisno komisijo. 
Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 22.01.2016 ter 
pripravila naslednje: 
 

1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja 
s stanjem na dan 31.12.2015 

 
Popisna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2015 je sestavljena iz 
predsednika in dveh članov:  
 

- Predsednik – Ivan Gregurič 
- Član – Mihaela Cenc 
- Član – Silvo Mikl 

 
ter 
 
popisna komisija za popis denarnih sredstev, obveznosti in terjatev v sestavi : 
 

- Predsednik  - Žana Tischler 
- Član – Vera Vilčnik  
- Član – Silvo Mikl 

 
Popis osnovnih sredstev obsega en list in se zaključuje z zaporedno številko 73 
Popis drobnega inventarja zajema en list in se zaključuje s številko 7 



Popis je bil opravljen na lokaciji MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci, na trati 2 
2. Poročilo o popisu splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2015 zajema naslednje postavke: 

 
- Stanje splošnega sklada za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

5,16 

- Stanje splošnega sklada za drugo 
875,14 
 
 

3. Poročilo o popisu terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31.12.2015 zajema naslednje 
postavke: 

- Stanje terjatev (skupaj)            13.606,18 
- Stanje obveznosti (skupaj)     726.150,12 

 
 

4. Poročilo o popisu denarnih sredstev na dan 31.12.2015 
- Stanje sredstev na TRR                                      287,34 
- Zaporedna številka UJP izpiska                           60 
- Naročilnica zaključena z zaporedno številko        14/2015 
- Izdani računi zaključeni z zaporedno številko       12/2015 

 


