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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Vodja FRSS Špela Sukič  

SKRBNIK DOKUMENTA: Vodja FRSS Špela Sukič  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica  dr. Karmen Arko  

 

 

           PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba 

v točki: 

OPIS SPREMEMBE  

   

V skladu s 37. členom Pravilnika o računovodstvu, ki je bil sprejet dne  9.11.2006, izdajam 

 

N A V O D I L A 

 

ZA DELO POPISNIH KOMISIJ, DRUGIH SLUŽB IN DELAVCEV, 

UDELEŽENIH PRI POPISNIH AKTIVNOSTIH 

 
 

1. PRIPRAVE NA POPIS 
 

Priprave na popis se opravijo v knjigovodstvu in na popisnih mestih. 

 

1.1. V knjigovodstvu opravijo priprave na popis knjigovodje, ki vodijo evidence o sredstvih,  

        ki so predmet popisa, tako, da pripravijo popisne liste in da sodelujejo v usklajevanju 

        evidenc v knjigovodstvu in internih evidenc, vodenih po popisnih mestih. 

 

Pomožni popisni listi osnovnih sredstev in drobnega inventarja po posameznih prostorih so pripravljeni na 

podlagi podatkov knjigovodstva OS in DI. 

 

1.2. Na popisnih mestih vodje enot opravijo priprave na popis tako, da: 

 

− uredijo in uskladijo interno evidenco s knjigovodsko evidenco, kar pomeni, da pred pričetkom rednega 

letnega popisa, odpravijo evidenčna nesoglasja; 

− pripravijo sredstva za popis in sicer tako, da na podlagi njihove interne evidence preverijo stanje; 

− razporedijo sredstva ter pripravijo sredstva, ki naj bi bila popisana oziroma sredstva, ki naj bi bila odpisana, 

izločena ali ki so bila uničena; 

− grupirajo, sortirajo in zložijo ter klasificirajo predmete popisa, tako da popisna komisija lahko na hiter in 

enostaven način ugotovi stanje; 

− preverijo ali so osnovna sredstva označena z inventarnimi številkami in ali se nahajajo na mestu oziroma 

v prostoru, kjer bi morala biti. 

 

2. IZVEDBA POPISA 

 

Izvedba inventure osnovnih sredstev in drobnega inventarja poteka po posameznih prostorih, popisna komisija 

je razdeljena v tri skupine; ostali dve popisni komisiji sta določeni za popis  terjatev, obveznosti, investicij v 

teku ter vseh vrst virov sredstev  in za popis živil, sanitetnega materiala, čistil, potrošnega materiala in ostalih 
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zalog. Podrobnejša navodila poteka popisa so določena v Delovnem načrtu popisne komisije.  

 

Popis osnovnih sredstev bo opravljen v dnevih od 16.11.2021 do 18.11.2021. Dne 16.11.2021 bodo popisne 

komisije na sestanku pred začetkom popisa dobile popisni material, obenem s prevzemom popisnega materiala 

bodo poučene o načinu materialnega popisa ter o načinu vpisa štetja oziroma ugotovitev stanja v popisne liste. 

Delovni načrt popisne komisije bo posredovan tudi vodjem enot, ki bodo sodelovali s komisijami ob 

materialnem popisovanju. V popisni skupini mora biti en član z izkušnjami popisa preteklih let, da pozna 

predvsem način popisovanja drobnega inventarja. Pred popisom je potrebno en mesec pred izvedbo popisa 

osnovnih sredstev in drobnega invantarja obvestiti vodje članov poposnih komisij, da zagotovijo ustrezen 

razpored rednega dela brez članov popisnih komisij. 

 

Popis terjatev in obveznosti, investicij v teku ter vseh vrst virov sredstev bo opravljen po dogovoru med 

delavci, ki vodijo evidence o le-teh in popisno komisijo. Popis mora biti opravljen najkasneje do 24.1.2022. 

Popis blagajne mora biti opravljen po tem, ko blagajnik zaključi blagajniški dnevnik za zadnji dan 

obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2021. 

 

Popis živil, sanitetnega materiala, čistil, potrošnega materiala in zalog bo opravljen na dan 31.12.2021. Popisna 

komisija bo prejela seznam sredstev za popis oz. popisne liste. Podrobnejša navodila so določena v Delovnem 

načrtu popisne komisije. 

 

 

3. UGOTAVLJANJE REZULTATOV POPISA 

 

Po opravljenem materialnem popisu opravi vsaka komisija primerjavo količin po materialnem popisu s 

količinami iz knjigovodske evidence. 

 

V primeru večjih odstopanj med knjigovodskim in dejanskim stanjem mora komisija še enkrat preveriti 

dejansko stanje. 

 

Računski del obdelave opravijo knjigovodje. 

 

Na podlagi opravljenega obračuna razlik in po kontroli popisne dokumentacije pripravijo popisne komisije 

poročilo o opravljenem popisu, v katerem obrazložijo potek popisa in dejstva, ugotovljena s popisom in: 

 

− s predlogi, kaj bi bilo v poslovanju in ravnanju s sredstvi v bodoče potrebno spremeniti in izboljšati ter 

− s predlogi, kako naj se ugotovljene razlike likvidirajo. 

 

4. ZAKLJUČNI POSTOPKI 

 

Popisne komisije so dolžne po opravljenem popisu poročilo o opravljenem popisu predati organu upravljanja 

v odločitev, najkasneje do konca januarja 2022. 

 

Na podlagi sklepa organa upravljanja se v knjigovodski evidenci opravijo ustrezna knjiženja. Obremenitve 

delavcev se obračunajo pri izplačilu plače. 

 

Zoper delavce, ki obveznosti niso pripravljeni poravnati, se sproži ustrezen postopek odškodninske 

odgovornosti.         
 


