PRILOGA

Iz,JAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na . Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojniStvo, AikerCeva 6, 1000 Llubljana.fna:it'

proru.unskesa uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovomosti za vzpostavitev in stalno izboljievanje sistema finandnega poslovodenja
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. dlenom Zakona o javnih financah z namenom,
da obvladujem wegrnja in zagotav ljam doseganje ciljev poslovanja in uresnidevanje proraauna.
Sistem notranjega nadzorajavnih 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 obvladujejo na 5e
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoda, da se opredelijo kljudna weganja,
verjetnost nastanka in vpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspe5no, udinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Univerziv Ljubliani, Fakulteti za stroiniStvo.fr?aziv proraiunskega uporabnika.l.

Oceno podajam na podlagi:

o

ocene notranje revizijske sluZbe za podrodja:

samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrodja: . dekan, tajnik, vodje: FRS, 5R, KS, RR, TvS, RC,

knjiinice.
ugotovitev (Radunskega sodi5da RS, proradunske inipekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzomih
organov 8U.... I za podroeja:

-

V/fla .. Univerzi v Ljubljani, Fakulteti

za strojni5tvo..................... .(naziv

proraiunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

l. Primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

a) na celolnem poslovcmju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroejih poslovonjo,
d) ie ni vpostavljeno, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priteli z ustreznimi aktivnostmi.
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2. Upravljanje s tveganji

2.1.

Cilji so realni in merljivi, to

porneni, 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 podroij ih poslovunja.
d) ie niso opredeljeni, priieli smo s prl,imi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priieli z uslreznimi aktivnostmi.
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2,2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresniiili, so opredeljena in ovrednotena, doloien
niimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moinostil:

je naiin ravnanja z

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja

c) na posamemih podroijih posiovanja,
d1 ie niso opredeljena, priieli smo s prvimi akivnostmi,
e) ie niso opredeljena, v naslednjem letu bomo priieli z ustremimi oktiwtostmi.
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3. Na obvladovanju tveganj teneljei sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanjlujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

poslovanju,
poslovanja,
poslovanja,
aktivnostmi,

a) na celotnem
b) na preteinem delu
c) na posameznih podroijih
d) ie ni vzpostavljen, pfiieli smo s prvimi
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo
4. Ustrezen sistern

priieli

z ustreznimi

aktivnostmr.
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informiranja in komunicirania (predstojnik izbere eno od naslednjih noinosti):

a) na celotnem poslovonju,
b) na prete2nem delu poslovanja
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) Se ni yzpostt ljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustleznimi aktivnostmi.
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuiuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko sluibo (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

poslovanju,
poslovanja,
poslovanja,
aktivnostmi,

a) na celotnem
b) na preteZnem delu
c) na posameznih podroijih
d) ie ni yzpostavljen, priieli smo s pmimi
e) 3e ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo

priieli z ust/eznimi

oktiwtostmr.
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6. Notranje revidiranje zagotavljarn v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ Qredstojnik izbere eno od naslednjih moZnosti):

!
x

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

Univena v Ljubljani, Univerziletna sluiba za nofianjo reviTijo
Navedite sedeZ in matidno Stevilko skupne notranjerevizijske sluZbe:
Kongresni

tg

12, Ljubljana

Matidna Stevilka:

5
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ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega

revidiranja:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

MatidnaStevilka: ---T--tr-t

, , fT_l-T-fT-f-l

Ali (sprejeti) finandni

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

X

plglgga 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega porodila zunanjega izvajalca nonanjega revidiranja je:

(Raiunsko sodiSie RS)

ad d) Notranjega

I

rToltblZ
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revidiranja nisem z:gotovil ker:

V letu 2018 (leto, na katerega se 4iava nanaia) sem na podroiju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljiave (nwedite l, 2 oziroma 3 pomembne izboljfave):

-

izdelava Strategije FS do 2025 omogoCa udinkovitejle vodenje in nadzor doseganja ciljev
ra2voja,.,,.,,.,..,(izboljiava I )
- nadgradnja modula najava omogoCa uCinkovitejSe vodenje projektov in doslednej5e izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti. (iz b o lj 3 av a 2)
- analiz: pedago5kega procesa je podlaga za uiinkovito prenovo in vodenje pedagoikega procesa
(izboljJna 3)

Kljub izvedenin izboljSavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 5e ne
obvladujem v zadostni men (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejia tveganja in predvidene ulcrepe za
njihovo obv ladovanj

e)

:

-

podvajanje SW v razliinih OE, upravljanje licenc preko komisije za ZRD..(neganje 1, predvideni
ukrepi)
- odhod kljuCnih kadrov zaradi boljlih plal v gospodarstvo, obstojeii sistem nagrajevanja v javnem
sektorju nima zadostnih mehanizmov nagrajevanja uspeinih posameznikov..(/v eganje 2, predvideni
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............(rveganje

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraiunskega uporabnika:... prof. dr.

Kalin, dekan.

Podpis:

Datum podpiso predstojnika :

21.2.20r9
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