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1312 - Računsko sodišče
Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Poslanstvo računskega sodišča je bdeti nad potmi javnega denarja in spodbujati trajnostni razvoj družbe. Računsko sodišče bo s
pravočasnim zaznavanjem tveganj, mednarodnimi izkušnjami, izvajanjem revizijske pristojnosti na visoki ravni in z ozaveščanjem
javnosti o javni porabi pripomoglo k temu, da bo Slovenija učinkovita, konkurenčna, trajnostno usmerjena in socialno pravična
družba.
Računsko sodišče želi ohraniti ugledno in spoštovano institucijo, ki je poznana po neodvisnem, objektivnem in učinkovitem delu, ki
s svojimi v trajnostno usmerjenimi revizijami in njihovimi učinki pomembno vpliva na družbo in krepi sodobne načine sodelovanja z
drugimi deležniki, javnostmi in mednarodno skupnostjo. Na drugi strani pa želi zagotoviti pozitivno notranje okolje, pri čemer so
visoko izobraženi in usposobljeni ter učinkoviti zaposleni rezultat dobrih delovnih pogojev in procesov, enakopravnega
obravnavanja, zdravega okolja, možnosti izpopolnjevanja in motiviranosti.
Računsko sodišče bo skrbelo za trajnostno naravnanost svojega poslanstva v okviru zunanjega in notranjega okolja delovanja
institucije.

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.

Dejavnost računskega sodišča je določena v Zakonu o računskem sodišču (v nadaljevanju: ZRacS-1) in zajema revidiranje poslovanja uporabnikov
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javnih sredstev in svetovanje. Računsko sodišče z neodvisnim in strokovnim delovanjem skrbi za pravočasno in kakovostno izpolnjevanje svojih
zakonskih obveznosti in skuša z usmerjanjem zmogljivosti na pomembna področja javnega sektorja in področja, kjer je zaznati več tveganj,
prispevati k pravilnejšemu in smotrnejšemu poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

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-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
Računsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in ima ureditev in pristojnosti določene v ZRacS-1.
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 z drugih področij, 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, 103/07 – ZPolS-D,
11/11, 28/11 – odl. US in 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 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.), 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-ZDU-1I, 60/17 in 72/19), 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, demokracije in trajnostnemu
delovanju družbe nasploh. Slovenija se v zadnjem obdobju sooča s precejšnjimi spremembami v javnem sektorju.; ravno tako vplivajo na celotno
družbo tudi trenutne epidemiološke razmere. Računsko sodišče mora nenehno spremljati izvajanje le teh in se nanje odzivati z razvojem in
povečanim obsegom revidiranja smotrnosti poslovanja, z izdajanjem učinkovitih, jedrnatih in razumljivih priporočil ter še naprej preverjati pravilnost
izvedbe programov z izvajanjem revizij pravilnosti poslovanja in revizij računovodskih izkazov.

1312-11-0001 - Opravljanje dejavnosti računskega sodišča
Opis ukrepa
Dejavnost računskega sodišča vključuje zakonsko predpisane aktivnosti revizijskega nadzora in druge pristojnosti računskega sodišča. 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
Računsko sodišče načrtuje, da bo stanje zaposlenih javnih uslužbencev in funkcionarjev na dan 31. 12. 2021 137 zaposlenih ; 137 zaposlenih je
načrtovano tudi za zadnji dan leta 2022 oziroma 2023.

Neposredni učinki
C7947 - Trajnostno usmerjena institucija
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
Trajnostni razvoj postaja glede na globalne podnebne spremembe ena najpomembnejših vsebin, varovanje ekosistemov in okolja za prihodnje
generacije pa je pogoj za njegovo doseganje. Zato si tudi računsko sodišče kot odgovorna institucija, ki bdi nad ravnanjem uporabnikov javnih
sredstev, prizadeva za kakovostno, trajnostno, uravnoteženo in družbeno odgovorno ravnanje, obenem pa je tudi sama vzor z zasledovanjem ciljev
oblikovane okoljske politike institucije. Cilj računskega sodišča je postati vsestransko ekološko osveščena institucija, ki bo postala vzorna
trajnostna institucija

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10955 Število aktivnosti, usmerjenih v trajnostno naravnano delovanje
institucije

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

2019

3,00

2021 3,00

0,00

2022 3,00

0,00

2023 3,00

0,00

2024 3,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS
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I10955

Število aktivnosti, usmerjenih v trajnostno naravnano
delovanje institucije

Kazalec predstavlja število izvedenih aktivnosti računskega sodišča, usmerjenih v trajnostno
naravnano delovanje institucije.

C7948 - Učinki revizijskih poročil
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
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. Ne glede na zahtevnost materije se
pri pisanju revizijskih poročilih in priporočil trudimo biti razumljivi, jasni, zanesljivi, natančni, s poudarkom na berljivosti besedil. Ob upoštevanju
navedenega in s pravočasno objavo bi radi dosegli, da učinki dela zaposlenih računskega sodišča zmanjšujejo napake pri vseh uporabnikih javnih
sredstev. Cilj je, da število priporočil pada. Pri načrtovanju in izvajanju revizij si računsko sodišče prizadeva opredeliti možne prihranke javnih
sredstev in prikazati posledice nesmotrnega ravnanja. Poslanstvo računskega sodišča je, da obvešča javnosti in državni zbor o pomembnih razkritjih
poslovanja uporabnikov javnih sredstev ter na podlagi večletnih izkušenj in poznavanja dobrih praks poslovanja svetuje, kako naj uporabniki
javnih sredstev izboljšujejo svoje poslovanje. Zahteve za popravljalne ukrepe in priporočila revidiranim uporabnikom javnih sredstev so tako
sestavni del revizijskih poročil in pomembno je, da se popravljalni ukrepi izvedejo čim prej. Izrečeni popravljalni ukrepi morajo biti jasni, praktični,
premišljeni in z dodano vrednostjo za revidirance in državljane. Namen popravljalnih ukrepov je odprava nepravilnosti oziroma nesmotrnosti in
izboljšanje poslovanja v prihodnosti. Roki za oddajo odzivnih poročil so od 30 do 90 dni, odvisno od zahtevnosti popravljalnih ukrepov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10956 Število danih priporočil

št

I10957 Delež izvedenih popravljalnih ukrepov med izvajanjem revizije in v
porevizijskem postopku

%

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2019

365,00

2021 250,00

0,00

2022 250,00

0,00

2023 250,00

0,00

2024 250,00

0,00

2021 95,00

0,00

2022 95,00

0,00

2023 95,00

0,00

2024 95,00

0,00

2019

95,00

Cil.
Dos.
VREDNOST VREDNOST

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

I10956 Število danih priporočil
I10957

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

Delež izvedenih popravljalnih ukrepov med izvajanjem revizije in v Kazalec predstavlja delež izvedenih popravljalnih ukrepov med izvajanjem revizije in
porevizijskem postopku
v porevizijskem postopku.

C7950 - Krepitev komunikacije in sodelovanja z drugimi
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
V interesu računskega sodišča je seznanjanje zainteresirane javnosti z revizijskimi ugotovitvami. Obveščanje javnosti bo tudi v prihodnje potekalo
prek spletnih strani interneta, novinarskih konferenc, intervjujev in drugih dogodkov na računskem sodišču. Ob ohranjanju kakovosti in visoke
stopnje strokovnosti revizijskih poročil se bo povečala berljivost poročil z vizualizacijo podatkov, infografikami, poenostavljenimi izjavami za medije
in video predstavitvami revizijskih poročil. Razvijajo tudi druge video vsebine, kot so promocijski filmi z jasnimi sporočili o delu računskega sodišča,
ki se lahko uporabljajo tudi v izobraževalne namene, npr. v šolah. Celovita komunikacija z javnostmi je ključnega pomena za poznavanje aktualne
problematike, pravočasno zaznavanje prihodnjih tveganj, pridobitev celostnega vpogleda in krepitev odprtosti institucije. Poleg krepitve
sodelovanja z drugimi vrhovnimi revizijskimi institucijami, izmenjave mnenj, izkušenj in zaposlenih ter z izvajanjem skupnih revizij in sodelovanjem
pri organizaciji skupnih mednarodnih dogodkov je aktivno udejstvovanje pri mednarodnih aktivnostih namenjeno širjenju sposobnosti in znanja
zaposlenih. Še naprej se bo aktivno sodelovalo z drugimi institucijami tudi na različnih strokovnih dogodkih, katerih cilj je tudi izobraževanje
javnosti. Predstavniki računskega sodišča prenašajo izkušnje in ugotovitve iz revizij na proračunske in druge uporabnike iz različnih sektorjev in
segmentov.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10959 Delež poročil, ki so predstavljena z inovativnimi komunikacijskimi
orodji

I10960 Število sodelovanj na organiziranih dogodkih z javnostmi

VIR ME
%

št

IZH.
LETO

IZH.
VREDNOST

LETO

2019

25,00

2021 25,00

0,00

2022 25,00

0,00

2023 30,00

0,00

2024 30,00

0,00

2021 25,00

0,00

2022 25,00

0,00

2023 30,00

0,00

2024 30,00

0,00

2019

25,00

Cil.
VREDNOST

Dos.
VREDNOST

Opis kazalnikov
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ID

NAZIV

Delež poročil, ki so predstavljena z
I10959 inovativnimi komunikacijskimi
orodji
I10960

Število sodelovanj na organiziranih
dogodkih z javnostmi

OPIS
Kazalec predstavlja delež revizijskih poročil v posameznem letu, ki so bila predstavljena z inovativnimi orodji
(vizualizacije podatkov, infografike, krajši video posnetki, promocijski filmi, posterji, spletne aplikacije in
podobno).
Kazalec predstavlja število sodelovanj na organiziranih dogodkih z javnostmi v posameznem letu, kjer so sodelovali
predstavniki računskega sodišča.

C7951 - Kakovostni delovni procesi
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
Za učinkovito delovanje institucije je ključnega pomena pravočasna priprava smernic za oblikovanje letnega programa dela za izvrševanje revizijskih
pristojnosti, kjer so upoštevani vsi dejavniki in vsa merila za ustrezen izbor revizij ter pravočasen sprejem. Dosledna vsebinska in časovna
uresničitev programa dela je eden od pokazateljev kakovosti delovnih procesov. Ustreznemu načrtovanju in sprejemu letnega programa dela sledi
kakovostna izvedba revizijskega postopka. Okoliščine se lahko med uresničevanjem letnega programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti
spreminjajo in tem spremembam se bo moral prilagoditi tudi letni program dela. Nesporno je, da tudi trenutne negotove epidemiološke razmere
vplivajo na izvrševanje revizijske pristojnosti. Za izvajanje letnega programa dela so potrebna tudi zadostna materialna in investicijska sredstva.
Potrebno je optimalno in hkrati racionalno vlaganje v posodobitev in modernizacijo opreme oziroma menjavo tehnično in tehnološko zastarele
opreme z novo in sodobnejšo.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

VIR ME

I10961 Delež revizij, ki so bile objavljene v obdobju do 18 mesecev po zaključku obdobja, na
katero se revizija nanaša

I10962 Delež nadomestitve osnovnih sredstev v finančnem načrtu

%

%

IZH.
LETO

IZH.
Cil.
Dos.
LETO
VREDNOST
VREDNOST VREDNOST

2019

53,00

2019

3,00

2021 53,00

0,00

2022 53,00

0,00

2023 53,00

0,00

2024 53,00

0,00

2021 3,00

0,00

2022 3,00

0,00

2023 4,00

0,00

2024 4,00

0,00

Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS

Delež revizij, ki so bile objavljene v obdobju do 18 mesecev po
I10961
zaključku obdobja, na katero se revizija nanaša

Kazalec predstavlja delež revizij v posameznem letu, ki so bile objavljene v obdobju do 18
mesecev po zaključku obdobja, na katero se revizija nanaša.

I10962 Delež nadomestitve osnovnih sredstev v finančnem načrtu

Kazalec predstavlja delež porabljenih sredstev za investicije v veljavnem finančnem
načrtu posameznega leta.

C7952 - Motivirani in usposobljeni zaposleni
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
Za dosego najboljših rezultatov sta ključni motiviranost in kreativnost zaposlenih. To se bo zagotavljalo z ohranjanjem stimulativnega delovnega
okolja, v katerem se bo zaposlene spodbujalo k timskemu delu, mentorstvu, medsebojnemu izpopolnjevanju znanja, sproti obveščalo o aktualnih
dogodkih in projektih, v okviru katerih bodo imeli možnost dodatnega povezovanja in izpopolnjevanja. Spodbujalo se bo samoiniciativno
sodelovanje, ki bo krepilo pripadnost instituciji. Stopnja zadovoljstva zaposlenih, ki ostajajo v delovnem razmerju, je pomemben pokazatelj razmer v
instituciji. Določena stopnja fluktuacije je sicer normalen pojav (odhod delavcev v pokoj in tistih, ki imajo namen skleniti delovno razmerje v kakšni
drugi organizaciji, in posledično potrebne nove zaposlitve), saj omogoča dotok novih idej in znanj, vsekakor pa previsoka fluktuacija vpliva na
kakovost delovnih procesov. Računsko sodišče zaposlenim z udeležbo na seminarjih, konferencah, strokovnih posvetih in s spodbujanjem k
dodatnemu strokovnemu in akademskemu izobraževanju v okviru vsakoletnega programa izobraževanja omogoča nadgradnjo njihovih znanj,
usklajeno tako z njihovimi interesi kot tudi s potrebami institucije. Pridobivanje znanj zaposlenih spodbuja tudi z mednarodnim sodelovanjem in
izmenjavo, kjer spoznavajo in razvijajo nove pristope, prakse, metodologije in jih prenašajo v naše okolje. Računsko sodišče ima sprejet tudi Kodeks
etike, katerega namen je zagotoviti neodvisno, objektivno in učinkovito delovanje računskega sodišča kot vrhovne revizijske institucije. Kodeks
etike vsebuje načela in vrednote, ki jih mora vsak zaposleni spoštovati in ravnati v skladu z njimi. Strokovna usposobljenost ima vrednost le, če
temelji na etični naravnanosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I10963 Stopnja fluktuacije

I10964 Uresničevanje sprejetega programa izobraževanja v urah izobraževanj

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

2019

ura 2019

3,00

3.442,00

2021 3,50

0,00

2022 4,50

0,00

2023 4,50

0,00

2024 4,50

0,00

2021 3.500,00

0,00

2022 4.000,00

0,00

2023 4.500,00

0,00

2024 5.000,00

0,00
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Opis kazalnikov
ID

NAZIV

OPIS
Kazalec kaže razmerje med številom tistih, ki so prekinili delovno razmerje, ter skupnim številom
zaposlenih na računskem sodišču v posameznem letu.

I10963 Stopnja fluktuacije
I10964

Uresničevanje sprejetega programa
izobraževanja v urah izobraževanj

Kazalec predstavlja skupno število ur notranjega in zunanjega izobraževanja zaposlenih v posameznem
letu

C7953 - Motivirani in usposobljeni zaposleni
Prispeva k rezultatu: C7946 - Prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri poslovanju uporabnikov javnih sredstev
PROSIM STORNIRATI CILJ C 7953 ZARADI PODVAJANJA

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 nenehna posodobitev in modernizacija obstoječe opreme, predvsem strojne računalniške in programske opreme. Predvsem
letni programi pridobitve strojne in programske računalniške opreme so odvisni od uspešno zaključenih postopkov skupnih javnih naročil, katere
po sklepu izvede pristojno ministrstvo tudi za računsko sodišče. Računsko sodišče (Republika Slovenija) je lastnik poslovnih prostorov na
Slovenski cesti 50, Ljubljana zato so poleg tekočega vzdrževanja poslovne stavbe oziroma posameznih poslovnih prostorov in vgrajene opreme,
potrebna tudi investicijska vlaganja in obnove. Zaradi epidemiološke situacije v zadnjem obdobju je čedalje manj neposrednih kontaktov med
zaposlenimi in tudi z revidiranci. Zato je potrebno zagotoviti varne komunikacijske poti in obstoječe načine komuniciranja (intranet, elektronska
pošta, razna druga programska orodja) nenehno nadgrajevati in posodabljati. Navedena situacija med drugim vpliva tudi na usklajevanje letnih
programov. Vsi programski projekti (v izvajanju in v načrtovanju) pa imajo skupen cilj zagotavljati in omogočati zaposlenim varne, kakovostne,
zadovoljive pogoje dela saj lahko le tako pripomorejo k čimboljšemu rezultatu.

Neposredni učinki
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