PRILOGA /L

IZ,JAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na Univerzi v Liubfjani, Fakulteti za strojnistvo, Aikerteva 6,

lflD

Llubljana.,.f,rarN prcraiunskesa

uporubnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljievanje sistema finandnega poslovodenja
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. dlenom Zakona ojavnih financah z namenom,
da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresnidevanje proraduna.
Sistem notranjega nadzorajavnih financje zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da sploini in posebni cilji poslovanja ne bodo doseZeni, se obvladujejo na 5e
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoda, da se opredelijo kljudna tveganja,
verjetnost nastanka in vpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspeino, udinkovito in gospodamo.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Univerzi v Ljubfjani, Fakulteti za strojniStvo, AlkerEeva 5, 1000 Ljubljana.rna.N protaianskesa upotubnika).

Oceno podajam na podlagi:

o

ocene notranje revizijske sluZbe za podrodja:

samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrodja: . dekan, tajnik, vodje: FRS, 5n,

ft

nn, TvS,

RC,

knjiinice

-

ugotovitev (Radunskega sodiSda RS, proradunske in5pekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzomih
organov

8U,...)

za podrodja:

V/l\a .. Univeni v tjubfjani, Fakulteti

za

stroinillvo....(naziv proraiunskega uporabnikc)

je vzpostavljen(o):
1,

Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljeno, priieli smo s pr't)imi aklivnostmi,
e) ie ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktiynostmi.
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2. Upravljanje s tveganji

2.1.

Cilji so realni in merljivi, to

pomeni, da so doloieni indikatorji za nerjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih moino$i):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja.
c) na posamemih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredefeni, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktiynostmi.
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2,2, Tveganja, da se cilji ne bodo uresniCili, so opredeljena in ovrednotena, doloien
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

je naiin ravnanja z

s) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredeljena, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljena, v naslednjem letu bomo priieli z ustremimi ahivnostmi-
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3. Na obvladovanju tveganj temeljei sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
znanj5ujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izberc eno od naslednjih moZnosti):

poslovanju,
poslovanja,
posbvunl",
d) de ni vzpostavljen, priteli smo pmimi ahivnostmi,
a) na celotnem
b) na preteinem delu
c) na posameznih podroijih

s

e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo

4. Ustrezen sistern

priieli

z ustreznimi

aktivnostmr.

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

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) le ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi ahivnoslmi.
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuiuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko sluibo (predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) 3e ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi ahiwostmL
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktiwrostmi.
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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih frn nc Q)redstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

n
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a) z laslno notranjerevizijsko sluibo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notrcmjega revidiranja.
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluibe:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluiba zo notranjo reviz|o

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

5085063000

zunanjegt iztajalca notranjega revidiranja:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko ztnanjega izvajalca notranjega revidiranja:

!nnnnntnn!

Matidna Stevilka:

Ali (sprejeti) finandni nadrt (proradun),

za leto na katerega se lzjava nana5a,

x

oresega 2,086 mio EUR
Datum zadnjega revizijskega porodila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:
(dan XY , mesec

!nnnnnnn

XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega

revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2015 (leto, na kaerega se Ilava nanala) sem na podroCju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljlave (navedite l, 2 oziroma 3 pomembne izboljiove):

-

povezava modula najave v VIS-u z raziskovalnim delom.(izboljina I)
dodan je bif modul v racunovodskem programu VASCO za izdelavo e-narocnic.....(izboljiava 2)

pravocasna uvedba davanih blagain.(izboljina

j)

Kljub izvedenim izbolj5avam ugotayljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 5e ne
obvladujem v zadostni meri (navedite I, 2 oziroma 3 pomembnejia tyeganja in predvidene ukrepe za
nj ihovo obvladovmtj

e)

:

- zniianje priliva za itudijsko dejavnost. PoveCanje prihodkov na javni raziskovalni dejavnosti in trgu ob
preverjanju njihove bonitete in plaiilne sposobnosti .(tveganje l, predvideni ulvepi)
- nepladila opravljenih storitev zaradi finanCnih teiav poslovnih partnerjev. Sprotno spremljanje terjatev

-'"*..t:.!li*.:::::*::'!

Datum podpi sa pre ds tojn ika :
27.1.2016..

..........(tvegmje

3,

predvideniutuepi)

