
      Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600
F: 01-369-6609
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka: 0601-24/2018/3
Ljubljana, 18.05.2018
EVA 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2017 
– predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi 4. in 5. točke 101. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je Vlada 
Republike Slovenije na …… seji dne ……………… sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v 
Republiki Sloveniji za leto 2017.

                                                               mag. Lilijana Kozlovič
                                                         generalna sekretarka Vlade RS

Prilogi:
- Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
- Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2017.

Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za finance,
- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Dušan Sterle, direktor Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna,

mag. Dragica Lipnik, notranja revizorka – sekretarka, vodja Sektorja za notranji nadzor javnih financ,
Zlatka Ojsteršek, notranja revizorka – podsekretarka,



Jasna Černe, notranja revizorka – podsekretarka,
Polona Grubar, notranja revizorka – podsekretarka,
Anja Bajcar, notranja revizorka – sekretarka.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Ministrstvo za finance je v skladu s 101. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) 
pristojno za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih financ ter za
poročanje s tega področja (4. in 5. točka ZJF) Vladi Republike Slovenije in Računskemu sodišču 
Republike Slovenije.

Redno letno poročilo Ministrstva za finance – Urada RS za nadzor proračuna prikazuje stanje na 
področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2017 (1) z razvojnega vidika, (2) z vidika 
spremljanja in usmerjanja delovanja, (3) z vidika preverjanja delovanja notranjega nadzora javnih 
financ ter (4) z vidika drugih aktivnosti Urada RS za nadzor proračuna na področju notranjega 
nadzora javnih financ.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:   NE
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
Kratka obrazložitev
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,

NE



- financiranje občin.

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS:               NE
 Združenju občin Slovenije ZOS:                NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani:
/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Glede na naravo zadeve vključitev javnosti ni potrebna. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                

                                    mag. Mateja Vraničar Erman
                                                   ministrica

Priloge:
 predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
 Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2017.



Na podlagi 4. in 5. točke 101. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je Vlada 
Republike Slovenije na …… seji dne ……………… sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v 
Republiki Sloveniji za leto 2017.

                                                               mag. Lilijana Kozlovič
                                                              generalna sekretarka Vlade RS

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za finance,
 Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna.



Obrazložitev sklepa:

Ministrstvo za finance je v skladu s 101. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
odgovorno za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih financ ter v 
okviru tega tudi za redno letno poročanje Vladi Republike Slovenije in Računskemu sodišču Republike 
Slovenije o stanju na področju notranjega nadzora javnih financ.

V rednem letnem poročilu Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna poroča o ugotovitvah 
preverjanja izvajanja Usmeritev za državno notranje revidiranje pri proračunskih uporabnikih, 
spremljanju in proučevanju ugotovitev in priporočil različnih oblik organiziranosti notranje revizije 
proračunskih uporabnikov, o delovanju notranje – kontrolnih sistemov proračunskih uporabnikov ter o 
razvoju notranjega revidiranja. V letnem poročilu Urad RS za nadzor proračuna poda tudi analizo 
sistemskih neučinkovitosti na področju notranjega nadzora javnih financ in predloge ukrepov za 
njihovo izboljšanje.
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