PRILOGA

Iz,JAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FTNANC
v/na Univerzi v Liubfjani, Fakultetiza strojnistvo, Aikerteva 6, 10fl) Ljubljana..f"a'iv

proracunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovomosti za vzpostavitev in stalno izboljSevanje sistema finandnega poslovodenja
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. dlenom Zakona o javnih financah z namenom,
da obvladujem weganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresnidevanje proraduna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje rt|zumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splo5ni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseZeni, se obvladujejo na 5e
sprejemljivi ravni. Temelji na n€pretrganem procesu, ki omogoda, da se opredelijo kljudna tveganj4
verjetnost nastanka in vpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspeSno, udinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za stroini3tvo, AlkerEeva 5, l(X)O Ljubljana (naziv proraiunskega uporabnik4.

Oceno podajarn na podlagi:

o

ocene notranje revizijske sluZbe za podrodja: ...........................

samoocenitev

vodij organizacijskih enot za podrodja: dekan, tajnik, vodje: FRS,5R,

Kt

RR, TVS, RC,

knjllnice

-

ugotovitev (Radunskega sodi5da RS, proradunske inipekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzornih
organov EU....) za podrodja.

V/Na . Univerzi v tiubliani, Fakulteti za strojnilfuo.(nuziv proraiunskega uporabnifut)
je vzpostavljen(o):

l. Primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju,
b1 na

preleinem delu poslovmla,

t na posameznih podroijih poslovanja.
d) ie ni vzpostavljeno, priieli smo s prvimi ahivnostmi,
e) ie ni vzpostqvljeno, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.
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x
!
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2. Upravljanje s tveganji

2.1.

Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so doloieni indikatorji za merjenje

doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredeljeni, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priieli z usteznimi aktivnostnxi.
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2.2.Tveg nja, da se cilji ne bodo uresniiili, so opredeljena in ovrednotena, doloien je naiin ravnanja z
niimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posamemih podroijih postovanja,
d) ie niso opredeljena, priieli smo s pmimi aldivnostmi,
e) ie niso opredeljena, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.
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3. Na obvladovanju tveganj temeljei sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanjlujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

poslovanju.
poslovanja,

a) na celomem
b) na preteinem delu
c) na posameznih podroijih poslovanja
vzpostavljen, priieli smo s prvimi
d)
e) le ni vzpostovljen, v naslednjem letu bomo

aktivnostmi,

ieii

4. Ustrezen sistem

n
X
priieli

z ustreznimi

aktivnostm.

n
n

informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

a) na celolnem poslovanju,
b) na prete;nem delu poslovanja,
c) na posamemih podroijih postovanja,
d) ie ni vzpostavfen, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v nasleclnjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.

n
x
n
n
n

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuiuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko sluibo (predstojnik izbere eno od naslednjih mo;nosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) 3e ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktiwostmi.
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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ Qredstojnik izbere eno od naslednjih mohtosti):

tr

a) z lastno notrunjerevizijsko sluZbo,
b) s skupno nonanjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidirmtja,

x
!
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d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluibe:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluiba za notranjo revizijo

Navedite sedeZ in matidno Stevilko skupne notranjerevizijske sluZbe:
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Matidna Stevilka:
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ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega

revidiranja:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Matidna Stevilka:

fT-fTT-ffTn

Ali (sprejeti) finandni

nadrt (proradun), za leto na katerega se lzjava nanaSa,

Plgssga 2,086 mio EUR

x

Datum zadnjega revizijskega porodila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:
(dan XY , mesec

XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega

fTt[Tt fl-fTt

revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2014 (lelo' na katercga se lzjwa nanaia) sem na podroiju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljSave (navedite I, 2 oziroma 3 pomembne izbolj1ave):
- omogocen je bil vpogled nosilcem predmeta v rezultate Studentske ankete za vse izvajalce pri predmetu, s
6imer se je povecal nadzor nosilca nad posameznimi parametri kakovosti izv4ania pedagoskega procesa
(izbolj1ava 1)
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prizadevanjih de'|avcev FRs (izb otj 5 n a
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I, 2 oziroma 3 pomembnejia neganja in pidrldtp iloep" ^"

Kfjub izvedenim
"'",ju,,"obvladujem v zadostni
neri (navedite
nj i hov o obv ladov anj e) :

- zniianje priliva za Studijsko dejavnost. Povedanje prihodkov na javni raziskovalni dejavnosti in trgu ob
preverjanju njihove bonitete in pladilne sposobnosti .(neganje l, predvideni ulrrepi)
- neplaCila opravljenih storitev zaradi finandnih teiav poslovnih partnerjev. Sprotno spremljanje terjatev
(neganje

2,

predvideni ukrepi)

- moZnost neusklajenosti podatkov med sluibami

v

primeru spreminjanja obremenitev. Nadgradnja

informacijskega sistema VIS .(neganje 3, predvideni ulerepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraiunske ga uporabnika:... pro!.dr, Bronko

