PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za stroiniStvo, Aikerieva 6, 1000 [jubljana..lna:ir

proratunskeso uporubhika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in slalno 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 nadzorajavnih financje zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splosni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseZeni, se obvladujejo na 5e
omogoda, da se opredelijo kljudna Weganja,
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu,

ki

verjetnost nastanka in vpliv dolodenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspeino, udinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrodju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za stroiniitvo, Aikerieva 5, 1000 Ljubljana.l'ra:iv proraiunskesa uporubnika).

Oceno podajam na podlagi:

o

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

-

ugotovitev (Radunskega sodi5da RS, proradunske in5pekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzomih

samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrodja: dekan, tainik, vodje: FRS, 5n, XS, nR,

wS,

RC,

knjiinice
organov EU,...) za podrodja:

V/l{a.

Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojnistvo

(ka.b' proracunske sa uporabnika)

je vzpostavlj en(o):
1.

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

a) na celotnem poslovanju,
b) nd preteZnem delu poslovanja,
c1 na posameznih podroijih poslovanja.
d) le ni vzpostavljeno, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi
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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 molnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteZnem delu poslovanja,
c t na posameznih podroijih poslovanja.
d) ie niso opredeljeni, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priieli z ustreznimi aktivnostmi.
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2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresniiili, so opredeljena in ovrednotena, doloien
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

je naiin ravnanja z

na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroijih poslovania,
d) 3e niso opredeljena, priieli smo s prvimi aktivrtostmi,
e) Ke niso opredeljena, v naslednjem letu bomo prifuli z ustreznimi aktiwtostm|
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3. Na obvladovanju tveganj temeljei sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti' ki
znanjSujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

poslovanju,
b) na preteinem delu pislovanja,
i;) na-posameznih poiroiiih poslovanja,

4

na celotnem

d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s pmimi aktivnostmi,
e) 3e ni vzpostovljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustremimi aktivnostmi
4. Ustrezen sistem

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

a) na celotnem poslovonju,
b) na preteinem delu poslovania,
c) na posameznih podroiiih poslovanja,
d) ie ni vzpostavljen, priieli smo s prvimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustremimi aktiwtostmi

5. Ustrezen sistem nadziranja,

ki vkljuiuje tudi primerno

!
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(lastno' skupno, pogodbeno) notranie

revizijsko sluibo (predsloinik izbere eno od naslednjih moinosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,

c) na posamemih podroijih poslovanja,

ni vzpost(nljen, priAeli smo s pmimi aktivnostmi,
e) ie ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priieli z ustremimi aktivltostmi'

d)
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6, Notranje revidiranje zagotavljarn v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema no-tranjega nadzora javnih financ Qredstojnik izbere eno od nasledniih moinosti):

n
x
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a) z lastno notranjerevizijsko sluZbo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvaialcem nolraniega tevidirania,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

tr

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluZbe:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluiba za notranjo tevizijo

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

5085063000

revidiranja:

Navedite sedeZ in matidno Stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

nnnntntr!trtr

Matidna Stevilka:

Ali (sprejeti) finandni

nadrt (proradun), za leto na katerega se lzjava nana5a"

X

PIgEsg4 2,086 mio EUR
Datum zadnjega revizijskega porodila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:
(dan XY , mesec

nntnDtnn

XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega

revidiranja nisem zagotovil ker:

se Izjava nanaia) sem na podrolju notranjega
(navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljiave):

V letu 2013 (leto, na katercga
pomembne izbolj1ave

-

nadzora izvedel naslednje

uvedba navodila za slu:bena potovanja z Obrazcem za obraiun potnih stroikov, s katerim bo zman.jiala
.'..'....(izboljina 1)
moinost napak pri nadrtovanju in obraiunu slu:benih poti
popravek Navodil za nabavo opreme in
.....-.(izboljina 2)
po poslovnih
izdanih
naroeilnic
s
kumulativo
dopolnitev radunovodske aplikaciJe za izdelavo naroeilnic
po
ZJN ..................... ......'.....,.(izboljSna 3)
partnerjih s eimer se prepreai preseg mejnih vrednosti naroeil

-

.............,.......
materiala

Kljub izvedenim izboljsavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tYegania, ki jih 5e ne
obvladujem v zadostni meri (navedite l, 2 oziroma 3 pomembnejia tvegqnja in predvidene ukrepe za
nj i hov o o bv I ad ov anj e) :

-

zniianje priliva za Studi.isko dejavnost. Poveianje prihodkov na javni raziskovalni dejavnosti in trgu ob
.(h)eganje l, predvideni ukrepi)
preverjanju njihove bonitete in pladilne
nepladila opravljenlh storitev zaradi finandnih te;av poslovnih partnerjev. Sportno spremljanje
.......'..(neganje 2, predvideni ubepi)
......................(neganje 3, predvideni ulcrepi)

rer1arev................

sposobnosti

