PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na . Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojnistvo, Aikerleva 6, 10(X) Liubljana.faaztu

proraiunskesa uporabniklr)

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 tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresnidevanje proraduna
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: weganja, da sploSni 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
uspe5no, udinkovito in gospodamo.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Unfverziv LJubljani, Fakultetiza stroinistvo.fn4 ziv proraiunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

s

ocene notranjc revizijske sluZbe za podrodja: ..... .. .... ... ..... '..

samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrodja: . dekan, tainik, vodje: FRs, 5R, rS, nn,

T\/|t Rc,

knjiinice

-

ugotovitev (Radunskega sodi5da RS, proradunske inSpekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzomih
organov EU,...) za podrodja:

V/Na Univerziv Ljubljani, Fakulteti za stroini5tvo...... .. .. ..(naziv proraiunskega uporabnika)
je vzpostavljen(o):
1.

Primerno kontrolno okolje (predstoinik izbere eno od naslednjih moZnosti):

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovania,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljeno, priieli smo s prvimi ahivnostmi,
e) le ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.
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2. Upravljanje s tveganii

2.1.

Cilji so realni in nerljivi, to pomeni, da

so doloceni indikatorii za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od nasledniih moZnosti):
a) na celotnem poslovanju,
h) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroiiih poslovania,
e)

ie

priieli

smo s pr-vimi ahivnoslmi,
letu bomo priieli z ustreznimi aklivnostmi.
v
naslednjem
niso opredeljeni,

d) ie niso opredeljeni,
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2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresniiili, so opredeljena in ovrednotena, doloien je naCin ravnanja z
njimi (pred*ojnik izbere mo od naslednjih moZnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie niso opredeljena, priieli smo s prvimi alctivnostmi,
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
zmanjSujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):
a) no celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priteli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi
4, Ustrezen sistem

aktivnostmi.

informiranja in komunicirrnj^ (predstojnik izbere
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eno od naslednjih moZnosti):

a) na celolnem 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 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 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

aktivnostmi.
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6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Prayilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ Qtredstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):
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a) z lastno notranjerevizijsko sluZbo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranjaad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluibe:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluZba za notranjo revizijo

Navedite sedeZ in matidno Stevilko skupne notranjerevizijske sluZbe:
Kongresni trg 12, Ljubljana
Matidna Stevilka:

5

0 8
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0 6 3

0 0 0

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega

Navedite sedeZ in matidno Stevilko

^)nanjega

revidiranja:

izvajalca notranjega revidiranja:

MatidnaStevilka: f--T---T_T_[T_
Ali (sprejeti) finandni nadn

TN

(proradun), za leto na katerega se Izjava nana5a,

g959ga 2,086 mio EUR

X

Datum zadnj ega revizij skega porodil a zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan

XY,

mesec

ad d) Notranjega

xY in Ieto 20xY)

[Tl fn fT-fT_-]

revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu .2019. (leto, na kaerega se l<iava nano\a) sem na podroiju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljlave (navedite l, 2 oziroma 3 pomembne izboljiave):

-,.

okrepitev strokovnih sluZb na podrolju internacionalizacije in trinega komtnicirania.(izbolj.iava

:

:::::::::::::::::::.':

T

t'::i::::t:t:^::i'::: l:::!:::: 11

(izb.,jiava 3)

Kljub izvedenim izbolj5avam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 5e ne
obvladujem v zadostni meri (navedite l, 2 oziroma 3 pomembnejia tveganja in predvidene ulcrepe za
nj ihovo

o

bv ladovanj e)

:

-

odhod kljudnih kadrov zaradi bolj5ih pla! v gospodrrstvo, obstojeli sistem nagrajevanja v javnem
sektorju nima zadostnih mehanizmov nagrajevanja uspelnih posameznikov.(rveganje l, predvideni

Predstojnik oziroma poslovodni organ proraiuns ke ga
Podpis:...........

Datum podpis

a

predstoj nika :
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