
VABIMO VAS NA SEMINAR

LETNO POROČILO IZVAJALCEV  
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA LETO 2017
Po zaključku poslovnega leta morajo izvajalci GJS pripraviti letno poročilo, s katerim predstavijo poslovne dosežke, poja-
snijo ekonomski položaj in pričakovani razvoj družbe. Letno poročilo mora odražati resnično in pošteno sliko poslovanja 
in vsem ključnim deležnikom zagotoviti pregledne in celovite informacije o delovanju družbe. 

V letu 2017 so začele veljati nekatere spremembe na področju ZGD-1 (izjava o upravljanju družbe, izjava o nefinančnem 
poslovanju), zato bomo uvodoma predstavili ključno vsebino teh izjav oziroma s tem povezanih nujnih aktivnosti izvajal-
cev GJS. Na seminarju bomo predstavili obvezne sestavine letnega poročila ter izpostavili priporočljive vsebine, povezane 
s posebnostmi poslovanja izvajalcev GJS. Letno poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom z različnimi 
zahtevami, zato je zasnovo poročila treba uskladiti z njihovimi potrebami. Pri tem ne gre prezreti, da je letno poročilo tudi 
pomembno komunikacijsko orodje, ki vpliva na podobo družbe v očeh javnosti. Na praktičnih primerih bomo prikazali, kako 
pripraviti poslovno poročilo, in poudarili, zakaj je za izvajalce GJS pomembno napisati kakovostno poročilo. 

Čeprav Slovenski računovodski standardi veljajo že drugo leto, pa se pri izdelavi računovodskih izkazov še vedno odpirajo 
številna vprašanja, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju seminarja. Obravnavali bomo aktualne probleme pri eviden-
tiranju posameznih vrst poslovnih dogodkov izvajalcev GJS po splošnih standardih, poseben poudarek pa bomo dali 
problemom in obveznim razkritjem izvajalcev GJS po SRS 32. 

Pomemben del izdelave računovodskih izkazov je tudi davčni obračun DDPO. Na seminarju bomo zato predstavili izpol-
njevanje samega davčnega obračuna za leto 2017 po postavkah, prav tako pa tudi posebnosti, ki jih morajo  upoštevati 
izvajalci GJS (pravna in finančna razmerja med občinami in izvajalci GJS z davčnega vidika, popravki in odpisi terjatev, 
rezervacije, davčne olajšave, stroški, povezani z zaposlenimi itd.). 

V zadnjem delu seminarja bomo na kratko predstavili tudi postopke in pristojne organe za potrjevanje letnega poročila 
ter izpostavili nekatere ugotovitve Računskega sodišča in predvidene zakonodajne spremembe, ki bodo vplivale na po-
slovanje izvajalcev GJS v letu 2018.

PREDAVATELJI

•  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.
•  mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe
•  Benjamin Fekonja, BM Veritas revizija, d. o. o.
•  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vodjem finančno-računovodskih služb, računovodskim in plansko-analitskim delavcem pri izvajal-
cih gospodarskih javnih služb, drugim osebam, ki sodelujejo pri pripravi poročila, notranjim revizorjem, pooblaščenim 
revizorjem in ostalim, ki se s tematiko srečujejo pri svojem delu.

DATUM IN LOKACIJA
Ljubljana, 30. januarja 2018 ob 9.00  
GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana A, I. nadstropje (brezplačno parkiranje v garažni hiši GZS)

Ljubljana, 30. januarja 2018



PROGRAM

8.30–9.00  Registracija udeležencev
  
9.00–9.20  Novosti v predpisih v letu 2017  
  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.    

•	 Spremembe	ZGD-1	v	letu	2017	(izjava	o	upravljanju	družbe,	izjava	o	nefinančnem	
poslovanju)

•	 Spremembe	in	razlage	Kolektivne	pogodbe	komunalnih	dejavnosti	
•	 Uredba	o	obvezni	občinski	GJS	zbiranja	komunalnih	odpadkov

   
9.20–10.20    Poslovno poročilo za leto 2017
  mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe    

•	 Zakonski	okvir	in	obvezne	sestavine	poslovnega	poročila	
•	 Kdo	so	uporabniki	poslovnega	poročila	in	kakšne	informacije	potrebujejo
•	 Kako	sestaviti	poslovno	poročilo	in	zakaj	je	za	izvajalce	GJS	pomembno	napisati	kakovostno	
poročilo

10.20–11.30 Izbrani problemi pri evidentiranju poslovnih dogodkov izvajalcev GJS
  mag. Matej Loncner, BM Veritas revizija, d. o. o.     

•	 Pravila	glede	izkazovanja	in	razmejevanja	prihodkov	in	stroškov
•	 Vplivi	različnih	načinov	izvajanja	poračunov	cen	na	poslovni	izid	izvajalcev	GJS
•	 Izvajanje	in	evidentiranje	količinskih	poračunov		
•	 V	katerih	primerih	se	zaračunane	storitve	izkazujejo	med	prihodki	in	v	katerih	med	
obveznostmi	(vpliv	sprememb	v	načinu	izvajanja	GJS	na	računovodske	izkaze)		

•	 Evidentiranje	finančnih	jamstev,	rezervacije	za	kritje	stroškov	zapiralnih	del	ter	stroškov	
vzdrževanja	odlagališč	

•	 Evidentiranje	osnovnih	sredstev	(razmejevanje	med	zgradbami	in	opremo,	določanje	
amortizacijskih	stopenj,	vlaganje	lastnih	sredstev	v	javno	infrastrukturo)

• Odpisi terjatev in izstavljanje dobropisov
•	 Izdelava	poslovnih	izidov	po	posameznih	GJS
• Obvezna razkritja po SRS 32 

11.30–12.00 Odmor

12.00–12.20 Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 
  Benjamin Fekonja, BM Veritas revizija, d. o. o.         

•	 Računovodski	in	davčni	vidiki	rezervacij	za	odpravnine	ob	upokojitvi	in	jubilejne	nagrade

12.20–13.30  Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017  
  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

•	 Izpolnjevanje	davčnega	obračuna	DDPO	po	postavkah
•	 Pravna	in	finančna	razmerja	med	občinami	in	izvajalci	GJS	z	vidika	DDPO-ja
•	 Davčno	priznani	prihodki	in	odhodki	(popravki	in	odpisi	terjatev,	rezervacije,	stroški,	
povezani	z	zaposlenimi,	poslovnimi	partnerji,	nadzornim	svetom,	amortizacijo	…)

•	 Davčne	olajšave	v	davčnem	obračunu	(za	investicije,	zaposlovanje,	donacije	…)

13.30–13.45  Pristojni organi in postopki potrjevanja letnega poročila izvajalcev GJS  
  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

•	 Postopki,	roki	in	pristojnosti	organov	izvajalcev	pri	potrjevanju	letnega	poročila	po	ZGD-1	
•	 Podeljevanje	razrešnic	upravam	izvajalcev	

13.45–14.00   Aktualne novosti, ki bodo vplivale na poslovanje izvajalcev GJS v letu 2018 
  mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe 

14.00–14.30   Odgovori na vprašanja



KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija za seminar znaša 210 EUR brez DDV-ja (256,20 EUR z DDV-jem). Popust v višini 5 %  velja za prijave do 
vključno 19. januarja 2018. 

Kotizacija vključuje udeležbo na seminarju, seminarsko gradivo (prosojnice v elektronski obliki) in pogostitev med od-
morom. Prosojnice prejmejo udeleženci en dan pred seminarjem v elektronski obliki (pdf) na naslov, ki ga navedejo ob 
prijavi.

Kotizacijo je treba poravnati do vključno 26. januarja 2018 na transakcijski račun št.: SI56 2900 0005 0747 638 z oznako 
00 201801.

Prijavite se lahko:
• na spletni strani: www.javne-sluzbe.si 
• po e-pošti: seminar@javne-sluzbe.si  
• po pošti: INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

DODATNE INFORMACIJE

INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE,	Slovenska	cesta	56,	Ljubljana
Spletna stran: www.javne-sluzbe.si
E-pošta: seminar@javne-sluzbe.si
Telefon:	041	374	358,	mag.	Boris	Jagodič


