
 

 

Tematska delavnica za ravnatelje 
PRIPRAVA LETNEGA POROČILA ZA 2020 in IZJAVE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC: KAJ JE 
DRUGAČE KOT V PREJŠNJIH LETIH 
 
Kdaj: petek, 5. februar 2021 ALI torek, 9. februar 2021 
Kako: na daljavo, preko Zooma 
Izvajalka: dr. Tatjana Horvat, predavateljica in državni notranji revizor 
Za koga:  za ravnatelje in pomočnike ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol 
 
VSEBINA DELAVNICE 
Leto 2020 je zaznamoval COVID 19, ki je vplival tudi na vsebino obveznega poslovnega in računovodskega 
poročanja za šole in vrtce.  
 
Na delavnici se boste lahko pripravili na vsebino letnega poročila za 2020, prav tako boste izpolnili izjavo o 
oceni notranjega nadzora javnih financ za 2020, katere pravilnost je pod večjim pregledom interesnih 
ustanov. Razrešili boste lahko tudi individualna finančna vprašanja, ki so nastala zaradi  epidemioloških  
razmer. Rok priprave za oba dokumenta je 28. februar 2021.  
 
Letno poročilo vsake šole oziroma vrtca je obvezen in vsem bralcem javno dostopen dokument – vsak, ki želi, 
lahko prebere, kaj ste zapisali, zato je tudi pomembna osebna izkaznica in ogledalo šole oziroma vrtca.  
Predavateljica bo predstavila obvezne sestavine poslovnega dela letnega poročila in opozorila na pomembne 
vsebine računovodskega dela letnega poročila ter kaj je drugače kot v prejšnjih letih.  
 
Delavnica je pripravljena za »neračunovodje in nefinančnike«. V prvi vrsti je namenjena ravnateljem šol in 
vrtcem ter njihovim pomočnikom, da se boste lahko sami »znašli« po letnem poročilu in Izjavi in da boste 
»lažje« komunicirali z računovodjo, saj ste za oba dokumenta kot ravnatelj odgovorni. Ker pri pripravi letnega 
poročila ponekod sodeluje tudi pomočnik ravnatelja, je delavnica namenjena tudi njim. 
 
PROGRAM DELAVNICE:  

 Aktualne podlage in problemi pri sestavi letnega poročila šole, vrtca; 

 Izdelava vsebinskih sklopov poslovnega poročila; 

 Izdelava vsebinskih sklopov računovodskega (finančnega) poročila; 

 Izpolnjevanje izjave o notranjem nadzoru javnih financ; 

 Ključni popravki vašega letnega poročila. 
 
POTEK DELAVNICE  

9.00–10.30 Predavanje 

10.30–10.45 Odmor 

10.45–12.15 Predavanje 

12.15‒12.30 Odmor 

12.30‒14.00 Pregled vaših letnih poročil 

14.00-14.15 Odmor 

14.15‒15.15 Individualna vprašanja in odgovori 

 
PRIJAVA IN UDELEŽBA 
Prijava na delavnico preko ŠRIS-a do torka, 2. februarja 2021 oziroma zapolnitve mest: prijava bo odprta konec 
januarja. Zaradi načina dela sprejmemo največ 20 udeležencev na eni delavnici. Udeležba je brezplačna. 


