
IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA

LETO 2008

ob£ina Skofja loka
poljanska cesta 2

4220 skofja loka

mati6na Stevilka: 5883318000

Podpisani se zavedam odgovomosti za vzpostavitev in staino izbopevanje sistema finanSnega poslovodenja

in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. Clenom Zakona o javnih financah z namenom,

da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresnifcevanje prora£una.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je 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 §e

sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoda, da se opredelijo kljucna tveganja,

verjetnost nastanka in vpliv doloc"enega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje

uspeSno, u&nkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na podrocju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ

v/na . OBCINI SKOFJA LOKA (naziv proradunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

ocene notranje revizijske sluzbe za podrocja:

samoocenitev vodij organizacijskih enot za podro£ja: .Oddelek za sploSne zadeve, Oddelek za

druzbene dejavnosti, Oddelek za prorafcun in finance, Oddelek za stavbna zemljis'c'a, Oddelek za prometno

infrastrukturo, Oddelek za javne gospodarske sluzbe in Oddelek za okolje in prostor.

ugotovitev (Rac"unskega sodiSda RS, proradunske inSpekcije, Urada RS za nadzor proraCuna, nadzornih

organovEU,...) za podrocja:

V/Na OBClNl SKOFJA LOKA naziv proracunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno odnaslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) napreteZnem delu poslovanja,

c) na posameznihpodrodjih poslovanja,

d) Se ni vzpostavljeno, prideli smo s prvimi aktivnostmi,

e) $e ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi.



2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so dolo£eni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju, Q

b) napretefnem deluposlovanja, ^

c) naposameznih podrocjihposlovanja, Q

d) Se niso opredeljeni, prideli smo s prvimi aktivnostmi, Q

e) Se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo prideli z ustreznimi aktivnostmi. Q

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresnittli, so opredeljena in ovrednotena, dolo£en je natfn ravnanja z

njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

a) na celotnem poslovanju, Q

b) napreteznem delu poslovanja, Q

c) naposameznihpodrocjih poslovanja, ^

d) Se niso opredeljena, prideli smo s prvimi aktivnostmi, Q

e) se niso opredeljena, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi. \^\

3. Na obvladovanju tveganj temelje^ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki

zmanjsujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju, Q

b) napreteznem deluposlovanja, Q

c) naposameznihpodrocjih poslovanja, ^

d) se ni vzpostavljen, priceli smo s prvimi aktivnostmi, \^\

e) Se ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi. □

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju, Q

b) napreteznem deluposlovanja, ^

c) naposameznih podrocjih poslovanja, Q]

d) Se ni vzpostavljen, prideli smo s prvimi aktivnostmi, Q

e) Se ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi. Q

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljucuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje

revizijsko sluzbo (predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti):

a) na celotnem poslovanju, Q

b) napreteznem deluposlovanja, £k]

c) na posameznih podrocjih poslovanja, Q

d) Se ni vzpostavljen, prideli smo s prvimi aktivnostmi, □

e) Se ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo prideli z ustreznimi aktivnostmi. Q

V letu (letOy na katerega se Izjava nanaSa) sem na podro^ja notranjega nadzora izvedel naslednje

pomembne izboljSave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljSave):

pregled vseh pogodb iz strani pravne sluzbe nad vrednostjo 10.000 EUR, pod to vrednostjo pa po

predhodnem dogovoru z zupanom (izboljsava 1)

- uskladitev stanja osnovnih sredstev v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem na doloSenih podrocjih
poslovanja (izboljSava 2)

zapadle neplafiane terjatve iz naslova stanovanjske dejavnosti so bile z izrecnim navodilom dodeljene v

aktivno re§evanje dolofieni osebi (izboljSava 3)

Kljub izvedenim izbolj§avam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih §e ne

obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejSa tveganja in predvidene ukrepe za
njihovo obvladovanje):



nedoseganje ciljev, UKREP: planiranje dolgoro^nih in kratkorocnih ciljev, izvajanje, spremljanje ter
poro^anje o realizaciji po vseh oddelkih,

se vedno v dolocenih primerih stanje osnovnih sredstev v poslovnih knjigah ni usklajeno z dejanskim
stanjem, UKREP: popis v okviru inventume komisije in uskladitev stanja, ki ga izvedejo posamezni
skrbniki proradunskih postavk,

tveganje, da prirocniki in postopki ne bodo spremenjeni v skladu z spremenjeno zakonodajo, UKREP-
stalno spremljanje podroc'ne zakonodaje od vodstva do usluzbenca na posameznem delovnem mestu.

Predstojnik oziromaposlovodni organ/ptpradunskega uporabnika

Podpis:.


