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NASLOV 
GRADIVA : 

 
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 
 

  
GRADIVO 
PREDLAGA:                  

Jožef Škof 

  
POROČEVALEC:  Peter Bračko 
  
PREDLOG 
SKLEPA: 

Svet KS Malečnik - Ruperče 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 31.12.2016  

  
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Svet KS Malečnik – Ruperče je na 2. Redni seji sveta KS, DNE 09.12.2014 imenoval popisno 
komisijo. Komisija je svoje delo za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila 
19.01.2017 ter pripravila naslednje: 
 

1. Poročilo o popisu neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega 
inventarja s stanjem na dan 31.12.2016 
 

Popisna komisija predlaga svetu (predlogi, odpisi): 
 
 
 
OSNOVNA SREDSTVA: 

- odpis, internetna stran KS pod inv. Št. 220076 
- odpis, fotokopirni stroj Canon NP 6216 *1* pod inv. št. 220014 
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- nova lokacija MOM miza pisalna *2* inv.št. 22007 1k 
 
 
 
DROBNI INVENTAR : 

- odpis zastava MB inv. št. 003 
- odpis zastava SLO inv. št. 010 
- odpis koš za odpadke  - Quadro-siv inv. št. 027 
-  

 
- Predsednik – Peter Bračko 
- Član – Darinka Budja 
- Član – Alojz Krajnc 

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

- Predsednik – Peter Bračko 
- Član – Darinka Budja 
- Član – Alojz Krajnc 

 
 
Popis osnovnih sredstev obsega tri liste ( pet strani ) in se zaključuje z zaporedno številko 
220111 (dvesto dvajset tisoč sto enajst ) 
Popis drobnega inventarja zajema en list in se zaključuje s številko 19 (devetnajst ) 
Popis je bil opravljen na naslednjih lokacijah:  

- Sedež KS Malečnik – Ruperče, Malečnik 51, 2229 Malečnik 
- Pokopališče na Gorci 

 
2. Poročilo o popisu splošnega sklada s stanjem na dan 31.12.2016 zajema naslednje 

postavke: 
 

- Stanje splošnega sklada za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 
12.589,59 EUR 

- Stanje splošnega sklada za drugo 
162,70 EUR 
 
 

3. Poročilo o popisu terjatev in obveznosti s stanjem na dan 31.12.2016 zajema naslednje 
postavke: 

- Stanje terjatev (skupaj)                8.441,13   EUR 
- Stanje obveznosti (skupaj)         26.053,88   EUR 

 
 

4. Poročilo o popisu denarnih sredstev na dan 31.12.2016 
- Stanje sredstev na TRR                                      24.154,93  EUR 
- Zaporedna številka UJP izpiska                               166 
- Naročilnica zaključena z zaporedno številko          36/2016 
- Izdani računi zaključeni z zaporedno številko        41/2016 

 
 
 


