OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA - leto 2022

1312 - Računsko sodišče
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnost in državni zbor o pomembnih razkritjih
poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako
naj uporabniki javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje. Z razkrivanjem nepravilnosti in nesmotrnosti opozarja na odgovornost
državnih organov in nosilcev javnih funkcij v državi ter tako deluje v dobro vseh prebivalcev Republike Slovenije in Evropske
unije.
Računsko sodišče v okviru svojih revizijskih pristojnosti pomaga uporabnikom javnih sredstev s prepoznavanjem in razkrivanjem
napak, nepravilnosti in nesmotrnosti v njihovem poslovanju ter s podajanjem zahtev in priporočil za njihovo odpravo.
V okviru svojih svetovalnih pristojnosti računsko sodišče pomaga uporabnikom javnih sredstev tudi z mnenji in odgovori na
javnofinančna vprašanja, zakonodajni in izvršilni veji oblasti pa s podajanjem predlogov za spremembo predpisov.

Obrazložitev predloga proračuna Republike
Slovenije za leto 2022
Delovanje predlagatelja finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev naslednjih podprogramov, programov in
politik:
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0203 - Fiskalni nadzor
020301 - Dejavnost računskega sodišča
Proračunski uporabniki znotraj predlagatelja finančnega načrta:
1312 - Računsko sodišče

Proračunski uporabniki ter njihovi neposredni učinki

1312 - Računsko sodišče
Oris proračunskega uporabnika
Ustava Republike Slovenije v 150. členu določa, da je računsko sodišče najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne
javne porabe. Ustavna umestitev zagotavlja računskemu sodišču najvišjo formalno stopnjo neodvisnosti in je skladna z določili Limske in Mehiške
deklaracije Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) ter z Resolucijo A/66/209 Generalne skupščine Združenih narodov.
Skladno z ustavno določenim poslanstvom računsko sodišče slovenski družbi zagotavlja relevantne, strokovne, pravočasne in popolne informacije
o poslovanju uporabnikov javnih sredstev ter s priporočili in ukrepi izboljšuje uporabo javnih sredstev. Računsko sodišče je pri svojem delu
neodvisno, objektivno in učinkovito.
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02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0203 - Fiskalni nadzor
020301 - Dejavnost računskega sodišča

Opis podprograma
Opravljanje dejavnosti računskega sodišča vključuje zakonsko predpisane aktivnosti revizijskega nadzora in druge pristojnosti računskega sodišča.
Pravne podlage za delovanje računskega sodišča izhajajo iz Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 21/94, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04,
68/06, 47/13). Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in ima ureditev in pristojnosti določene v Zakonu o računskem sodišču (ZRacS-1;
Uradni list RS, št. 11/01, 109/12).
Način in postopek izvrševanja revizijske pristojnosti računskega sodišča in njegovega delovanja določajo Poslovnik Računskega sodišča Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 91/01) in drugi splošni akti. Računsko sodišče pri svojem delu uporablja mednarodne revizijske standarde.
Pristojnosti računskega sodišča opredeljujejo tudi zakoni na drugih področjih, ki računskemu sodišču nalagajo nadzor in izvedbo teh zakonov. Ti
zakoni so: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr.,101/13, 55/15-ZFiSP, 96/15-ZiPRS1617, 13/18), Zakon o političnih
strankah (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 103/07, 99/13, 46/14), Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13),
Zakon o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS,
št. 105/12, 63/13, 23/14, 104/15, 26/17, 27/17), Zakon o Banki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 59/11, 55/17), Zakon o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU1I, 60/17), Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-Odl. US, 81/15, 40/17), Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16).
Z določenimi cilji in rezultatom svojega delovanja tako tudi računsko sodišče prispeva k uveljavljanju načel pluralizma in demokracije. Slovenija se v
zadnjem obdobju sooča s precejšnjimi spremembami v javnem sektorju. Računsko sodišče mora nenehno spremljati izvajanje le teh in se nanje
odzivati z razvojem in povečanim obsegom revidiranja smotrnosti poslovanja, z izdajanjem učinkovitih priporočil ter še naprej preverjati pravilnost
izvedbe programov z izvajanjem revizij pravilnosti poslovanja in revizij računovodskih izkazov. Potrebna dopolnitev, uskladitev in prilagoditev ciljev
in kazalnikov za leto 2021 bo možna po sprejemu Strategije računskega sodišča za obdobje 2021 in naprej.

1312-11-0001 - Opravljanje dejavnosti računskega sodišča
Opis ukrepa
Dejavnost računskega sodišča vključuje zakonsko predpisane aktivnosti revizijskega nadzora in druge pristojnosti računskega sodišča (revizijski
nadzor). Za izvajanje dejavnosti je potrebno skrbno načrtovanje kadrovskih kapacitet ob upoštevanju kadrovskega načrta, vključno z
usposabljanjem in izobraževanjem, zagotoviti primerno delovno okolje, optimalno materialno tehnično podporo in informacijsko ter podobno
opremo.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene pravic porabe
V Proračunu Republike Slovenije za leto 2020 (Ur. l. RS, št. 75/19) je bilo za računsko sodišče določenih 7.032.401 eur sredstev. V skladu s sklepom
Vlade Republike Slovenije št. 41003-2/2020/1 z dne 13.3.2020 je računsko sodišče znižalo sprejeti finančni načrt za 188.800 eur. V veljavnem
finančnem načrtu za leto 2020 je zato namenjenih 136.000eur manj za materialne stroške in 52.800 eur manj za investicije. Računsko sodišče je kot
izhodišče za Rebalans 2020 vzelo predvideno realizacijo stroškov za nakup materiala, izvajanje storitev, vlaganja v investicije in plač zaposlenim do
koca leta 2020, pri čemer je upoštevano 30% znižanje sredstev sprejetega proračuna za leto 2020. Zaradi izbruha epidemije so se v letu 2020 znižali
vsi materialni in investicijski stroški kot tudi strošek plač zaradi obračunanega čakanja na delo in opravljanja dela na domu. Izhodišče za pripravo
proračunov 2021 in 2022 je realizacija finančnega načrta 2020 ter predvideni stroški za plače, material, storitve ter investicije v letih 2021 in 2022. V
letu 2021 bo potrebna menjava talnih oblog v poslovnih prostorih, menjava in posodobitev strojne računalniške opreme, strežniške opreme in
licenčne programske opreme. Zaradi 30% znižanja integralnih sredstev sprejetega proračuna za leto 2020 (-188.800 eur) se nekatera načrtovana
investicijska vlaganja in vzdrževalna dela v letu 2020 niso izvedla. Zaradi razglašene epidemije so načrtovane službene poti in mednarodna
sodelovanja prestavljena iz leta 2020 v leto 2021, zato je za leto 2021 načrtovanih tudi več sredstev za ta namen. Pri pripravi finančnih načrtov se
upošteva tudi program dela računskega sodišča. Za učinkovito izvajanja revizijske, svetovalne in izobraževalne vloge računskega sodišča, ki
prispeva k izboljšanju ravnanja z javnimi sredstvi, je potrebno slediti težnjam, ki opozarjajo na nujnost povečanja nadzorstvene funkcije, še
učinkovitejših sankcij, večje transparentnosti javnofinančnih vprašanj ter drugih potrebnih sprememb, ki bodo ključne pri nadaljnjem oblikovanju
sistemskih rešitev in upoštevanju zakonskih predpisov. Slednje potrjujejo tudi prioritete Strategije računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021,
in ki v okviru svojih ciljev kaže na dejstvo, da bo računsko sodišče za namene učinkovitega nadzora, zagotavljanja primernega obsega revidirancev
in aktualnih ter kakovostnih revizij ter drugih aktivnosti v prihodnjih letih potrebovalo dodatna znanja in izkušnje.

Neposredni učinki
C6590 - Pravočasno zaznati spremembe, identificirati nastala tveganja ter se nanje pravočasno odzivati
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Računsko sodišče mora pravočasno zaznati spremembe, identificirati nastala tveganja ter se nanje pravočasno odzivati. Primarna naloga računskega
sodišča je, da javnostim in državnemu zboru pravočasno poroča ali so bila javna sredstva pravilno in smotrno porabljena.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07880 Število revizij, ki so bile izvedene na podlagi pobud in objav v medijih

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
št

2014

9,00

2014 9,00

9,00

2015 10,00

16,00

2016 10,00

16,00

2017 10,00

9,00
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I07881 Število prejetih pobud

št

2014

510,00

2018 10,00

7,00

2019 10,00

5,00

2020 10,00

0,00

2021 10,00

0,00

2022 10,00

0,00

2014 510,00

516,00

2015 510,00

455,00

2016 510,00

478,00

2017 520,00

407,00

2018 530,00

383,00

2019 540,00

395,00

2020 550,00

0,00

2021 550,00

0,00

2022 550,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07880 - Število revizij, ki so bile izvedene na podlagi pobud in
objav v medijih
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07881 - Število prejetih pobud
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Število revizij, ki so bile izvedene na
I07880
podlagi pobud in objav v medijih

Kazalec predstavlja število revizij, ki jih je računsko sdišče izvedlo predvsem zaradi medijskih objav o
(domnevno) spornem ravnanju revidiranca ali revidirancev.

I07881 Število prejetih pobud

Kazalec predstavlja povratno posledičnost odzivnosti, zaradi katere se javnost na povečano odzivnost
računskega sodišča na prejete pobude, odzove s še večjim številom pobud.

C6592 - Prispevati k izboljšanju poslovanja uporabnikov javnih sredstev in izboljševati kakovost dela računskega
sodišča
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Računsko sodišče si primarno prizadeva, da bi z revizijami zajelo področja z največjimi tveganji oziroma področja z največjimi posledicami v primeru
uresničitve tveganj. Pri tem je cilj doseči največje možne učinke pri izboljšanju poslovanja uporabnikov javnih sredstev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07871 Višina sredstev revidirancev, ki so bili zajeti v neobvezne revizije

VIR ME

IZH.
LETO

mio 2014
€

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

1.685,00

2014 1.685,00

1.685,00

2015 1.000,00

2.131,00

2016 1.000,00

1.937,00

2017 1.000,00

454,00

2018 1.000,00

1.069,00

2019 1.000,00

1.179,00

2020 1.000,00

I07875 Čas za izvedbo obveznih revizij

I07876 Delež izvedenih revizij smotrnosti poslovanja

dan

%

2014

2014

1.439,00

28,00

2021 1.000,00

0,00

2022 1.000,00

0,00

2014 1.439,00

1.439,00

2015 2.500,00

2.737,00

2016 2.500,00

2.547,00

2017 2.500,00

2.275,00

2018 2.500,00

3.188,00

2019 2.500,00

3.035,00

2020 2.500,00

0,00

2021 2.500,00

0,00

2022 2.500,00

0,00

2014 28,00

29,00

2015 30,00

28,00
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I07877 Delež poročil o obveznih revizijah izdanih v zakonsko predpisanem
roku

I07878 Število izvedenih ukrepov

I07879 Število podanih priporočil

%

št

št

2014

2014

2014

100,00

589,00

177,00

2016 30,00

40,00

2017 30,00

39,00

2018 30,00

36,00

2019 30,00

40,00

2020 30,00

0,00

2021 30,00

0,00

2022 30,00

0,00

2014 100,00

100,00

2015 100,00

100,00

2016 100,00

100,00

2017 100,00

100,00

2018 100,00

100,00

2019 100,00

100,00

2020 100,00

0,00

2021 100,00

0,00

2022 100,00

0,00

2014 589,00

590,00

2015 600,00

441,00

2016 600,00

424,00

2017 600,00

528,00

2018 600,00

689,00

2019 600,00

511,00

2020 600,00

0,00

2021 600,00

0,00

2022 600,00

0,00

2014 177,00

180,00

2015 180,00

250,00

2016 180,00

263,00

2017 180,00

268,00

2018 200,00

293,00

2019 200,00

365,00

2020 200,00

0,00

2021 200,00

0,00

2022 200,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07871 - Višina sredstev revidirancev, ki so bili zajeti v
neobvezne revizije
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07875 - Čas za izvedbo obveznih revizij
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07876 - Delež izvedenih revizij smotrnosti poslovanja
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07877 - Delež poročil o obveznih revizijah izdanih v zakonsko
predpisanem roku
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07878 - Število izvedenih ukrepov
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07879 - Število podanih priporočil
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020, proračuna 2021 in 2022
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še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Višina sredstev
Kazelc predstavlja bilančno vsoto odhodkov, v posameznem letu, za vse neobvezno* revidirane revidirance, pri katerih so bile
revidirancev, ki so bili
I07871
izvedene celovite ali delne revizije bodisi izkazov, bodisi pravilnosti, bodisi smotrnosti poslovanja. * Neobvezne revizije so revizije,
zajeti v neobvezne
ki računskemu sodišču niso naložene kot obvezne revizije na podlagi zakonskih določb.
revizije
Čas za izvedbo
I07875
obveznih revizij

Kazalec predstavlja skupno vsoto opravljenih revizor dni, za vse obvezne revizije, ki jih mora Računsko sodišče Republike Slovenije
izvesti skladno z zakoni (pravilnost poslovanja države, pravilnost poslovanja javnega zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pravilnost poslovanja javnega zavoda za zdravstveno zavarovanje, pravuilnost poslovanja političnih strank,
pravilnost poslovanja DUTB in druge).

Delež izvedenih
I07876 revizij smotrnosti
poslovanja

Kazalec predstavlja delež v poročilih izrečenih mnenj o smotrnosti poslovanja v primerjavi z vsemi izrečenimi mnenji (mnenja o
revidiranih izkazih, mnenja o pravilnosti poslovanja ter mnenja o posameznih vidikih smotrnosti poslovanja).

Delež poročil o
obveznih revizijah
I07877
izdanih v zakonsko
predpisanem roku

Kazalec predstavlja delež poročil o obveznih revizijah v zakonsko predpisanem roku - vsa poročila morajo biti izdana v zakonsko
predpisanem roku.

I07878

Število izvedenih
ukrepov

Kazalec predstavlja skupno število ukrepov, ki so jih revidiranci izvedli med postopkom revizije ali v porevizijskem postopku.

I07879

Število podanih
priporočil

Kazalec predstavlja skupno število podanih priporočil v revizijskih poročilih, ki so bila objavljena v letu poročanja.

C6595 - Zagotavljati svetovanje uporabnikom javnih sredstev
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Računsko sodišče pomaga uporabnikom javnih sredstev tudi s svetovanjem. Na prejeta javnofinančna in druga vprašanja odgovarja s podajanjem
mnenj, z aktivno udeležbo na strokovnih posvetovanjih in seminarjih, ki jih izvaja samo ali pa v sodelovanju z zunanjimi institucijami. S takšnim
načinom prenosa znanj računsko sodišče povečuje vrednost svojih revizijskih storitev. Svetovalna vloga računskega sodišča je zelo pomembna
zato bo priprava kakovostnih in pravočasnih odgovorov in mnenj še naprej v središču prizadevanj.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07882 Porabljeni čas za svetovanje

I07883 Število odgovorov in mnenj

I07885 Število izvedenih strokovnih izobraževanj za zunanje uporabnike

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
dan 2014

št

št

2014

2014

495,00

175,00

9,00

2014 495,00

495,00

2015 500,00

193,00

2016 500,00

298,00

2017 500,00

273,00

2018 500,00

299,00

2019 500,00

301,00

2020 500,00

0,00

2021 500,00

0,00

2022 500,00

0,00

2014 175,00

175,00

2015 175,00

138,00

2016 180,00

155,00

2017 185,00

157,00

2018 190,00

168,00

2019 195,00

123,00

2020 200,00

0,00

2021 200,00

0,00

2022 200,00

0,00

2014 9,00

9,00

2015 10,00

32,00

2016 10,00

23,00

2017 10,00

18,00

2018 10,00

17,00

2019 10,00

33,00

2020 10,00

0,00

2021 10,00

0,00

2022 10,00

0,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07882 - Porabljeni čas za svetovanje
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
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proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07883 - Število odgovorov in mnenj
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07885 - Število izvedenih strokovnih izobraževanj za zunanje
uporabnike
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I07882 Porabljeni čas za svetovanje

Kazalec prikazuje obseg porabe časa, ki ga računsko sodišče porabi za pripravo odgovorov na prejeta vprašanja
(dan=revizor dan).

I07883 Število odgovorov in mnenj

Kazalec prikazuje skupno število posredovanih odgovorov in mnenj v letu o katerem se poroča.

Število izvedenih strokovnih
I07885
izobraževanj za zunanje uporabnike

Kazalec prikazuje skupno število izvedenih izobrazevanj, ki jih je za revidirance ali druge zainteresirane
uporabnike informacij izvedlo računsko sodišče samo ali v sodeloanju z drugimi.

C6596 - Izboljšati učinke s krepitvijo komunikacije in sodelovanja z drugimi
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Ugotovitve revizij oziroma poročila računskega sodišča so javna in dostopna zainteresirani javnosti in Državnemu zboru Republike Slovenije. V
digitalnem svetu se informacije vse bolj pridobivajo na spletu. Ker sta digitalizacija in splet spremenila delovanje medijev in način življenja, se je tudi
računsko sodišče približalo razmeram in trendom, ki narekujejo modernejšo, hitrejšo, poenostavljeno, vizualno komunikacijo z javnostmi. Sem spada
tudi komunikacija prek družbenih omrežij (kot sta Facebook in Twitter) in novo spletno mesto računskega sodišča. S tem je omogočeno še boljše in
hitrejše dostopanje do informacij.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07887 Število novinarskih konferenc

I07888 Število medijskih objav

I07889 Število obravnav poročil Računskega sodišča RS v Državnem zboru
RS

VIR ME
št

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2014

5,00

2014 5,00

5,00

2015 5,00

11,00

2016 5,00

12,00

2017 5,00

17,00

2018 5,00

9,00

2019 5,00

10,00

2020 5,00

0,00

2021 5,00

0,00

2022 5,00

0,00

2014 5.857,00

5.857,00

2015 5.800,00

3.875,00

2016 3.000,00

4.546,00

2017 3.000,00

3.827,00

2018 3.000,00

4.952,00

2019 3.000,00

3.735,00

2020 3.000,00

0,00

2021 3.000,00

0,00

2022 3.000,00

0,00

2014 22,00

22,00

2015 22,00

21,00

2016 23,00

12,00

2017 25,00

17,00

2018 27,00

9,00

2019 29,00

17,00

2020 30,00

0,00

2021 30,00

0,00

2022 30,00

0,00

2014

poročila 2014

5.857,00

22,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07887 - Število novinarskih konferenc
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
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bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07888 - Število medijskih objav
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07889 - Število obravnav poročil Računskega sodišča RS v
Državnem zboru RS
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

I07887 Število novinarskih konferenc

Kazalec prikazuje skupno število izvedenih novinarskih konferenc, ki jih je računsko sodišče izvedlo z namenom
predstavitve ugotovitev iz revizijskih poročil ali iz katerih drugih razlogov.

I07888 Število medijskih objav

Kazalec prikazuje skupno število objav v različnih medijih, kjer je bilo omenjeno računsko sodišče.

Število obravnav poročil
Kazalec prikazuje skupno število poročil (revizijskih, porevizijskih in letnih) ki jih je, v letu o katerem se poroča,
I07889 Računskega sodišča RS v Državnem
obravnaval ali se z njimi seznanil Državni zbor Republike Slovenije na odborih, komisijah ter plenarnih zasedanjih.
zboru RS

C6597 - Zagotavljati stimulativno delovno okolje
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Za dosego najboljših rezultatov opravljanja dejavnosti računskega sodišča je motiviranost in kreativnost zaposlenih ključnega pomena. Zanju pa so
nujni stimulativno delovno okolje in možnosti za osebno rast. Navedeno se upošteva tudi pri pripravi letnih programov izobraževanja kjer se
pozornost nameni predvsem temam, ki so povezane s spremembami zakonodaje, in aktualnim strokovnim temam. V procesu priprave s svojimi
predlogi sodelujejo tudi zaposleni. Za zagotovitev dobrih rezultatov je treba vsem zaposlenim, ki izvajajo revizije, v prvi vrsti omogočiti, da pridobijo
ustrezna revizijska znanja.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07890

Število zunanjih izobraževanj

I07891

Število ur notranjih izobraževanj

VIR ME IZH. LETO
ura

ura

2014

2014

IZH. VREDNOST

LETO

Cil. VREDNOST

Dos. VREDNOST

881,00

2014

881,00

881,00

2015

900,00

1.042,00

2016

920,00

1.088,00

2017

940,00

1.251,00

2018

960,00

1.336,00

2019

980,00

989,00

2020

1.000,00

0,00

2021

1.000,00

0,00

2022

1.000,00

0,00

2014

2.164,00

2.164,00

2015

2.200,00

2.454,00

2016

2.400,00

920,00

2017

2.600,00

2.580,00

2018

2.800,00

2.464,00

2019

3.000,00

2.453,00

2020

3.000,00

0,00

2021

3.000,00

0,00

2022

3.000,00

0,00

2.164,00

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07890 - Število zunanjih izobraževanj
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Obrazložitev sprememb ciljnih vrednosti na kazalniku I07891 - Število ur notranjih izobraževanj
V pripravi je nova Strategija računskega sodišča, ki bo začela veljati s 1.1.2021 in se bo nanašala na obdobje 2021-2024. V skladu z novo strategijo se
bodo na novo oblikovali oz. spremenili tudi cilji in kazalniki računskega sodišča od vključno leta 2021. Ker v času priprave rebalansa 2020,
proračuna 2021 in 2022 še niso oblikovani jih bomo v aplikacijo SAPPrA vnesli naknadno.

Opis kazalnikov
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ID

NAZIV

OPIS

I07890 Število zunanjih izobraževanj

Kazalec prikazuje skupno število ur, ki so jih delavci računskega sodišča prebili na zunanjem izobraževanju.

I07891 Število ur notranjih izobraževanj

Kazalec prikazuje skupno število ur, ki so jih delavci računskega sodišča prebili na notranjem izobraževanju.

C6699 - C6278
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev

Kazalniki

Vhodni kazalniki
ID

VHODNI KAZALNIK

ME

LETO

VREDNOST

IK400000

Število zaposlenih pri neposrednem PU

Število

2022

137,00

Pravne podlage
ID

NAZIV

URS

Ustava Republike Slovenije

ZRacS-1

Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)

1312-11-S001 - Manjše investicije in nakupi
Opis skupine projektov
Skupina projektov vključuje letne programe nakupa nadomestne opreme in posodobitve manjših vrednosti. Za nemoteno izvrševanje revizijske
pristojnosti je potrebna posodobitev in modernizacija obstoječe opreme, predvsem strojne računalniške in programske opreme. Računsko sodišče
(Republika Slovenija) je lastnik poslovnih prostorov na Slovenski cesti 50, Ljubljana zato so poleg tekočega vzdrževanja poslovne stavbe oziroma
posameznih poslovnih prostorov potrebna tudi investicijska vlaganja in obnove.

Neposredni učinki
C4132 - Posodobitev in modernizacija obstoječe opreme
Prispeva k rezultatu: C6278 - Pravočasno in objektivno obveščanje javnosti in državnega zbora o pomembnih razkritjih poslovanja uporabnikov
javnih sredstev
Osnovni cilj je, da se optimalno in racionalno vlaga v posodobitev in modernizacijo oziroma tehnično in tehnološko zastarelo opremo postopoma
nadomešča z novo in sodobnejšo. Načrtovano je, da je minimalni delež nadomestitve in posodobitve stvarnega premoženja v načrtovanih skupnih
odhodkih za posamezno leto 3 odstotni. Delež se je v določenem obdobju prilagodil tudi javno finančni situaciji, v obdobju od leta 2014 dalje pa
ponovno znaša 3 odstotke. Posodobitev obstoječe opreme, predvsem strojne in programske računalniške ter informacijske nasploh, voznega parka
ter manjša investicijska vlaganja v poslovno stavbo so zaradi varnosti, nižjih stroškov vzdrževanja tudi edina racionalna in ekonomsko utemeljena
odločitev.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST

I05964 Delež nadomestitve osnovnih sredstev v finančnem načrtu

%

2010

3,00

LETO Cil. VREDNOST Dos. VREDNOST
2011

3,00

2,00

2012

3,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

3,00

3,00

2015

3,00

3,00

2016

3,00

3,00

2017

3,00

3,00

2018

3,00

3,00

2019

3,00

3,00

2020

3,00

0,00

2021

3,00

0,00

2022

3,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

Delež nadomestitve osnovnih sredstev v
I05964
finančnem načrtu

OPIS
Kazalec predstavlja delež odhodkov za manjše investicije in posodobitve v načrtovanih skupnih odhodkih za
posamezno leto (letne programe nakupov).
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