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Številka: 604-4/2019/4
Ljubljana, 15. 5. 2019
EVA: 

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

ZADEVA: Predlog sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju k predlogu sklepa uprave 
Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ o prenehanju
Ustanove – Centra za usposabljanje na področju javnih financ

1. Predlog sklepov vlade:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 31. in 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 
70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) na svoji seji…….. dne…….pod točko…… 
sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k predlogu sklepa uprave Ustanove – Centra za 
usposabljanje na področju javnih financ o prenehanju Ustanove – Centra za usposabljanje na 
področju javnih financ.

                                           Stojan Tramte 
                                           generalni sekretar

Prejmejo:
 Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001 Ljubljana
 Cankarjeva 18, 1000 Ljubljana, Cankarjeva 18, 1000 Ljubljana 

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:
Dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance
Andrej Verhovnik Marovšek, generalni sekretar
Damjana Mlakar, sekretarka, vodja Pravne službe 
Mag. Lucija Frlec, sekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki.
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4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:

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

naslednjih treh letih DA/NE

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

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

konkurenčnost podjetij DA/NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

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
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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:
V proračun bo med druge izredne nedavčne prihodke vrnjenih 9.800,00 EUR, zmanjšanih za stroške 
zaprtja bančnega računa, računovodske izdelave končne bilance itd.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: DA/NE
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

mag. Saša Jazbec
državna sekretarka

Priloge:
 predlog sklepa vlade
 sklep uprave CUJF



Številka:
Datum:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter 31. in 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, 
št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) na svoji seji…….. dne…….pod 
točko…… sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k predlogu sklepa uprave Ustanove – Centra za 
usposabljanje na področju javnih financ o prenehanju Ustanove – Centra za usposabljanje na 
področju javnih financ.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Center za usposabljanje na področju javnih financ
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
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OBRAZLOŽITEV

1. Splošno

Regionalna ustanova – Center za razvoj financ (v nadaljevanju: RU-CRF), katere osnovna 
dejavnost je zajemala izgradnjo kapacitet javnih financ in centralnega bančništva v državah JV 
Evrope, predvsem Zahodnega Balkana, ter stalni program certificiranja v Sloveniji, s katerim se 
je zagotavljala vpeljava mednarodnega znanja in dobrih praks na področju poklicne kvalifikacije 
za računovodje in notranje revizorje javnega sektorja se je leta 2013 razdelila na dve ločeni 
organizaciji, in sicer na mednarodno organizacijo Center za razvoj financ (CEF), na katero se je 
preneslo vse delo, premoženje in obveznosti, ki so se nanašale na mednarodni del dejavnosti 
RU-CRF, naloge, povezane s programom certificiranja v Sloveniji, pa so ostale RU-CRF. 

Zaradi izločitve mednarodnega poslovanja je Vlada RS kot ustanoviteljica RU-CRF 5. 1. 2017
sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi RU-CRF, s katerim se je ta 
organizacija preimenovala v Ustanovo – Center za usposabljanje na področju javnih financ (v 
nadaljevanju: CUJF) njen namen pa prilagodil dejanskemu stanju, t. j. delovanju ustanove 
izključno v Republiki Sloveniji. Osnovni namen preoblikovanja je bila ohranitev programov 
izobraževanja notranjih revizorjev javnega sektorja in računovodij.

Organizacijsko CUJF ni obdržal svojih prostorov, prav tako pa od preoblikovanja dalje ni imel 
lastnih zaposlenih, ker so prostori in zaposleni vsi prešli na CEF. Ker zaradi spremembe 
namena in obsega ustanove ni bilo več potrebe po obsežnem organizacijskem ustroju 
ustanove, sta se ukinila nadzorni odbor in svetovalni odbor, kot organ je tako ostala le uprava.

2. Razlogi za ukinitev

V letu 2018 je Ministrstvo za finance objavilo razpis za izvedbo Programa izobraževanja za 
pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, na katerega se 
CUJF zaradi neizpolnjevanja pogojev ni prijavil.

Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v 
31. členu navaja razloge za prenehanje ustanove, in sicer lahko ustanova preneha:
 če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,
 če namen ustanove postane nemogoč,
 v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj 

ustanove,
 če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.

Razloge za prenehanje delovanja CUJF vsebuje tudi Akt o ustanovitvi RU-CRF z dne 11. 1. 
2001, ki je bil spremenjen z Aktom o spremembi Akta o ustanovitvi RU-CRF z dne 5. 1. 2017 (v 
nadaljevanju: Akt o ustanovitvi CUJF), ki v 2. alineji 27. člena določa, da CUJF lahko preneha v 
primeru, če njegovega namena ni mogoče uresničiti. 

Kot se je izkazalo ob objavi razpisa za izvedbo Programa izobraževanja za pridobitev naziva 
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor, CUJF ne izpolnjuje pogojev za 
opravljanje namena, za katerega je bil ustanovljen, to je zagotavljanja izobraževanja in 
usposabljanja s področja javnih financ, predvsem izobraževanja notranjih revizorjev in 
računovodij javnega sektorja. Ker CUJF ne more izvajati izobraževanja notranjih revizorjev 
javnega sektorja, kot tudi ne drugih izobraževanj oziroma usposabljanj s področja javnih financ, 
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namena CUJF ni mogoče uresničiti, zato so izpolnjeni pogoji za prenehanje ustanove po drugi 
alineji 31. člena Zakona o ustanovah in drugi alineji 27. člena Akta o ustanovitvi CUJF.
V prvem odstavku 32. člena Zakona o ustanovah je določeno, da o prenehanju ustanove odloči 
uprava ali organ, pristojen za ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja. V 
prvem odstavku 28. člena Akta o ustanovitvi CUJF pa je določeno, da sklep o prenehanju CUJF 
sprejme uprava CUJF po predhodnem soglasju ustanovitelja, v tem primeru Vlade Republike 
Slovenije.
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