
 

KRAJEVNA SKUPNOST DRAGOMELJ – PŠATA 
Svet krajevne skupnosti 
Pšata 28 a 
1262 Dol pri Ljubljani 
 

Z A P I S N I K  

 

                                              16.korespondenčne seje  Sveta krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata, 

z dne 20.01.2021 

 

Dnevni red: 

1. Prenos osnovnih sredstev KS Dragomelj Pšata na Občino Domžale 
2. Imenovanje inventurne komisije 

 

k točki 1/ 

Na 11. seji sveta KS z dne 20.2.2020 je bilo sklenjeno, da se Kanalizacija Dragomelj in Mrliška vežica na 
Pšati, ki sta knjiženi kot osnovni sredstvi KS Dragomelj – Pšata prenese v lastništvo upravljalca Občine 
Domžale. 

Sklep se dopolni, prenos se opravi za sledeča osnovna sredstva (glej priponka zapisnika). 

IGRIŠČE NA PŠATI: 

- Inv. postavka 201  Otroško igrišče 

- Inv. postavka 202  Paviljon kotni 

- Inv. postavka 223  Klop rustikal 

- Inv. postavka 226  Elementi za igrala 

KANALIZACIJA: 

- Inv. postavka 224 Kanalizacija Dragomelj 

 

MOST PRI CAJHNU (čez Pšato) 

- Inv. postavka 231 Brv čez potok Pšato (za pešce) 

- Inv. postavka 237 Kandelabar pri mostu 

JAVNA RAZSVETLJAVA: 



- Inv. postavka 238 Javna razsvetljava na Pšata 

 

POKOPALIŠČE: 

- Inv. postavka 236 Vodnjak s pipo in mrežo 

 

Ob letošnjem popisu inventurna komisija poda predlog za odpis osnovnih sredstev, katera so 
amortizirana. 

 

SKLEP: 

Svet KS potrjuje uskladitev oziroma prenos osnovnih sredstev v lastništvo Občine Domžale. 
Za osnovna sredstva, katera so amortizirana, inventurna komisija Sveta KS ob letošnjem pregledu 
pripravi predlog za odpis. 
 
 

k točki 2/ 

Predlog za člane inventurne komisije: Gregor HAFNER - predsednik, Metka Mayr - član in 
Jure NEMEC – član.  

 

SKLEP: 

V inventurno komisijo se imenujejo: Gregor HAFNER - predsednik, Metka MAYR - član in 
Jure NEMEC – član. Delo inventurna komisija opravi do redne seje sveta KS predvidoma v mesecu 
februarju 2020.  

 
Za navedene sklepe je svet KS glasoval preko elektronske pošte. Sklepe je na predlog predsednika 
sveta KS potrdilo vseh 6 svetnikov, 
 
 
Zapisal: 
Roman LAZAR, predsednik Sveta KS Dragomelj – Pšata 

 



KKKKSSSS    DDDDRRRRAAAAGGGGOOOOMMMMEEEELLLLJJJJ    PPPPŠŠŠŠAAAATTTTAAAA
DRAGOMELJ 116, DOMŽALE

Inventurni list Stran 1

Datum 01.02.2021

Kriteriji:
Enota: 01 OS, Izpisal(a): Irena Zemljič-Hribar
VSE
Na dan: 31.12.2020

Inv. številka Naziv Dat. nabave Lokacija SM Konto Količina Opombe

215 31.12.1996 001 041005 1Konstrukcija za košarko 

224 01.01.2013 001 021010 1Kanalizacija Dragomelj 

225 03.07.2000 001 040000 1Kuhinja - leseni deli 

227 27.12.2000 001 040000 1Čajna kuhinja 

232 17.11.2008 001 041005 1Električni radiator 

233 13.06.2008 001 041005 1Reflektor Gewis 150W 

234 03.06.2010 001 041005 10Vrtne garniture ŽUR - zložljive 

235 19.04.2011 001 040014 1Kosilnica - samohodna 

239 19.09.2014 001 041000 1Cvetlično korito po meri 

240 18.08.2014 001 040000 1Mini kuhinja grt 

241 17.07.2015 001 041000 1Cvetlično korito 

242 01.09.2015 001 040000 2Omarica za defibrilator-ogrevana zunanja 

243 17.08.2016 001 040014 1Kosilnica - motorna Highline - 2438496 

244 25.10.2016 001 040014 1Bencinska motorna žaga Makita EA6100P45E 

245 11.08.2017 001 041000 1Kosilnica z nitko - akumulatorska 



KRAJEVNA SKUPNOST 
 
DRAGOMELJ – PŠATA 
 
 
 
Skladno z zakonom o računovodstvu ( Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 – ZJF – C in 114/2016- ZUE) 
ter na podlagi sklepa seje Sveta  krajevne skupnosti  izdajam  
 
 
                                                                 S K L E P  
 
 
o imenovanju  komisije za popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, denarnih vrednosti premoženja  
ter terjatev in obveznosti. 
 
                                                                      I. 
 
V redno letno inventurno komisijo so imenovani: 
 
• Predsednik :  Gregor HAFNER 
 
• Član : Jure NEMEC 
 
• Član : Metka MAYR 
 
 
 
                                                                     II. 
 
Predmet popisa so : nepremičnine, investicije v teku, oprema, drobni inventar na zalogi in uporabi, 
embalaža, strokovne knjige, umetniške slike, denarna sredstva na žiro računu ter gotovina in druge 
vrednotnice, terjatve in obveznosti, sredstva, ki so v uporabi, dodelavi ali popravilu, brezplačno prejeta ali 
izposojena sredstva  na dan  31.12. 2020.  
 
 
                                                                  III. 
 
Po izvršenem  dejanskem popisu izvrši komisija primerjavo s  knjigovodskim stanjem. 
 
                                                                 IV. 
 
O stanju popisa in morebitnih razlikah mora komisija napraviti  poročilo in predlog  o načinu 
knjiženja ugotovitev.  
 
                                                                 V. 
 
Za pravočasnost inventure in za resničnost z inventuro ugotovljenega stanja,  so popolno odgovorni  
člani komisije. 
 
 
     
 
 
                                                                  VI. 
 



 
Delo popisne komisije obsega: 
- ugotavljanje, merjenje,preštevanje in natančnejše opisovanje sredstev ter vpisovanje količinskih 
       podatkov v popisne liste, 
- vpisovanje količinskih sprememb, nastalih med dnevom popisa in določenim dnevom, s katerim se 

popis opravlja, 
- vpisovanje knjigovodskega količinskega stanja sredstev v popisne liste, 
- ugotavljanje količinskih razlik med stanjem, ugotovljenim s popisom in knjigovodskim stanjem, 
- vrednostno obračunavanje, 
- razčiščevanje vseh vzrokov  za ugotovljene razlike med stanjem po popisu  in  knjigovodskim stanjem 

ter ugotavljanje odgovornih oseb za nastale razlike. 
 
 
                                                                    VII. 
 
 
Zapisnik o opravljenem popisu  s popisnimi listi, ki jih ob koncu  popisa sestavijo  člani komisije, 
se posredujejo knjigovodski službi najkasneje do  31.01.2020 oz. 20 dni pred rokom za izdelavo 
dokončnih letnih obračunskih izkazov bilance stanja. 
 
Komisija izvede popis v skladu z navodili za popis katere izda vodja popisa. Člani komisije so odgovorni 
za pravočasnost in pravilnost popisa.  
 
 
 
Številka:   sklep Sveta KS – št. 3 -  16.korespondenčna seja – 20.01.2021 
Datum: 21.1.2021 
 
 
 
 
OBVEŠČENI : 
- člani komisije 3x 
- računovodstvo KS                                                                     PREDSEDNIK SVETA KS 
- arhiv                                                                                                       Roman LAZAR 
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