PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na .... Univeni v Ljubljani, Fakulteti za strojniltvo, A5kerIeva 6, loOO tjublrana.f,

aziv proraiunskesa upot.abnika.)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljSevanje sistema finandnega poslovodenja
in nohanjih 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 financje zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splo5ni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseZeni, se obvlidujejo na ie

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoda, da se opredelijo kljudna tveganja,
verjetnost nastanka in lpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspe5no, udinkovito in gospodamo.
Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
....................
....(naziv proraiunskega uporabnika).

v/na

Oceno podajam na podlagi:

-

s

ocene notranje revizijske sluZbe za podrodja:

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

knjilnice

-

FRt

SR, KS, RR, TvS, RC,

ugotovitev (Radunskega sodiida RS, proradunske inSpekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzomih
organov EU,...) za podroija:

v/l'{a.... univeniv ljubljani, Fakulteti
je vzpos tavlj en(o):

za strojnigtvo.............(naziv

l. Primerno kontrolno okolje (predlojnik

proraiunskega uporabnika)

izbere eno od naslednjih moZnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja.
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) 3e ni vzpostavljeno, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) 3e ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje

2.1.

cilji

s

n
x
n
n
n

tveganji

so realni

in merljivi, to pomeni, da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredeljeni, priieli smo s prvimi ahivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi ahivnostmi.

n
n
!
n
X

2.2, Tveganjr, da se cilji ne bodo uresniEili, so opredeljena in ovrednotena, doloCen je
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moLnosti):

naiin ravnanja z

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredeljena, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljena, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.
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n
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3. Na obvladovanju tveganj t€meljed sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanj5ujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):
a) na celotnem poslovanju.
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi
4. Ustrezen sistem

ahivnostmi.

informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere

n
X
!
n
n

eno od naslednjih moinosti):

poslovanju,
poslovanja,

n
X

o1 na celotnem
b) na preteZnem delu
c) na posameznih podroijih poslovanja,

d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi

aktivnostmi.

n
n

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuduje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko sluZbo (predstojnik izbere eno od naslednjih moLnosti):
na celotnem poslovanju,
na preteZnem delu poslovanja,
na posameznih podrotjih poslovanla,
ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi ahivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi
a)
b)
c)
d)

aktivnostmi.
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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih frnanc Qtredstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

n
x
n

a) z lastno notranjerevizijsko sluZbo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

!

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluibe:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluZba za notranjo revizijo

Navedite sedeZ in matidno Stevilko skupne notranjerevizijske sluZbe:
Kongresni trg I2, 1000 Ljubfana
Matidna Stevilka:
ad c) Navedite naziv zuntniega izvajalca notranjega

s08s063000

revidiranja:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko zunanjega izvajalca notranj€ga revidiranja:

tr!!tr!nnn!!

Matidna Stevilka:

Ali (sprejeti) finandni nadrt (proradun),

za leto na katerega se Izjava nanaSa,

presega 2,086 mio EUR

x

Datum zadnjega revizijskega porodila ntnanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan

XY

, mesec

nnnnntnn

XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega

revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2017 (Ieto, na katerega se lz,java nanaia) sem na podrodju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljlave (navedite I,2 oziroma 3 pomembne izboljiave):

-

vkljuaitev v repozitorij IJL s Cimer se znrnj5a motnost plagiatorstva in potencirlnih pnvdnih
postopkov v primeru ruzkritjs..(izboljiava 1)
nadgradnja modula najava omogole ulinkovitejSe vodenje projektov in doslednejSe izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti ......(izbolj i ava 2)
imenovanje vseh uditeljev v komisije fakultete s limer se je izboljlala transparetnost poslovanja in
informirrnost zrposlenih.. (izbolj iava 3 )

Kljub izvedenim izbolj5avam ugotavljam, da obstajajo naslednja pornembna tveganja, ki jih Ie ne
obvladujem v zadostni men (navedite l, 2 oziroma 3 pomembnejia tveganja in predvidene ukrepe za
nj ihovo obvladovanj

-

e)

:

podvrianje SW v rrzlidnih OE, upravljanje licenc preko komisije za ZRD...(neganje l, predvideni
ukrepi)

shbla informiranost ""poslenih, redna
:.::::.1.

.........

sreCanja vodstva

z zaposlenimi ..(neganje 2, predvideni
...........(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraiunskega uporabnika:....... prof.dr. Miijan Kotln, DEio.N.

Datum podpi s a preds toj nika :

