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Poslanstvo predlagatelja finančnega načrta
Osrednje poslanstvo UMAR je priprava analiz in napovedi ekonomske in razvojne politike, spremljanje in analiziranje uresničevanja razvojnih
usmeritev države ter analiziranje produktivnosti in konkurenčnosti v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost . Naloge, ki jih UMAR izvaja
so v prvi vrsti povezane s spremljanjem in analizo tekočih ekonomskih in razvojnih trendov ter z njihovimi projekcijami in scenariji. UMAR
zagotavlja neposredno strokovno podporo Vladi RS za uresničevanje ciljev ekonomske politike ter pripravlja strokovne podlage za pripravo
državnega proračuna ter ukrepov ekonomske in razvojne politike.
Poslanstvo se izvaja na naslednje načine:
• priprava strokovnih gradiv - publikacij, ki se objavljajo v publikacijah UMAR – fizično ali elektronsko na spletnih straneh UMAR.
• podajanje ocen in mnenj na aktualne potrebe in dogajanja (vključno s komentarji tekočih gospodarskih gibanj)
• sodelovanje predstavnikov UMAR v različnih delovnih telesih (skupine, sveti, odbori) v Sloveniji in v mednarodnem okolju (EK, OECD, IMF
ipd.)
• (so)organizacija in (so)udeležba na javnih dogodkih (konference, posveti, okrogle mize, novinarske konference ipd.).
Priprava podlag in analiz ekonomske in razvojne politike se izvaja in spremlja skozi enoten programski ukrep proračuna, ki se imenuje
Makroekonomske napovedi in analize ter priprava strateških in strokovnih gradiv za vlado, strokovne institucije in javnost (vključno s
publikacijami, sodelovanjem z domačo in strokovno mednarodno dejavnostjo).
V skladu z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 54/2010 – v nadaljevanju Uredba), Odlokom o organizaciji in delovnem področju Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj (Ur. list RS, št. 28/18) in Zakonom 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) UMAR zagotavlja strokovno podporo Vladi RS za dosego ciljev ekonomske in razvojne politike, in je
zadolžen za:
1. Pripravo analiz in napovedi gospodarskih gibanj. UMAR vsako leto pripravi Pomladansko in Jesensko napoved gospodarskih gibanj, v
primeru večjih odstopanj napovedi od dejanskih gibanj pa pripravi še oceno uresničevanja napovedi. Ob tem pripravlja tudi dolgoročne
projekcije, ki so podlaga za načrtovanje razvojnih politik.
2. Aktivno sodelovanje pri pripravi proračunskega memoranduma, Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa in Osnutka
proračunskega načrta.
3. Spremljanje uresničevanja usmeritev, ciljev in prioritet razvoja, določenih s Strategijo razvoja Slovenije, na podlagi sistema kazalnikov razvoja,
strukturnih kazalnikov Evropske unije ter drugih kvalitativnih in kvantitativnih meril. Njihova celovita analiza in pregled se objavi v Poročilu o
razvoju.
4. Pripravo ocene rasti potencialnega bruto domačega proizvoda in proizvodne vrzeli.
5. Pripravo analiz produktivnosti in konkurenčnosti kot nacionalni odbor za produktivnost v skladu s Priporočilom Sveta z dne 20. septembra
2016 o vzpostavitvi nacionalnih odborov za produktivnost (UL C št. 349 z dne 24. 9. 2016, str. 1).
UMAR izvaja tudi naslednje naloge:
1. Ocenjevanje učinkov predlaganih ukrepov ekonomske politike in priprava predloge ukrepov ekonomskih politik.
2. Raziskovalna dejavnost (priprava strokovnih študij, sodelovanje pri Ciljnih raziskovalnih programih, sodelovanje v mednarodnih projektih,
sodelovanje s fakultetami,...).
3. Izdaja strokovnih publikacij (Ekonomsko ogledalo, Ekonomski izzivi, IB Revija, Delovni zvezki,…).
4. Mednarodna dejavnost (sodelovanje in vodenje odborov in delovnih skupin v okviru mednarodnih organizacij.

Obrazložitev doseganja ciljev, h katerim prispeva predlagatelj finančnega načrta
Splošni dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetne strokovne podpore Vladi RS pri oblikovanju ukrepov za dosego ciljev ekonomske politike.
Specifični cilj je doseganje metodološkega razvoja in povečanje zanesljivosti tehnik monitoringa in napovedovanja ekonomskih in razvojnih
gibanj.
Ocenjujemo, da so bila proračunska sredstva za program »Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in
napovedi« v letu 2019 gospodarno uporabljena. UMAR je uspešno realiziral predvidene in med letom nastale dodatne naloge ter dosegel ciljne
vrednosti kazalnikov za spremljanje neposrednih učinkov.

Predlagatelj finančnega načrta prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in
podprogramih
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 - Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020202 - Priprava analiz in napovedi
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Oris PU-ja
Pravne podlage
UMAR je samostojna vladna služba (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 119/2000)), katere
direktor odgovarja neposredno predsedniku Vlade RS. Delovno področje in naloge UMAR so opredeljeni v Odloku o organizaciji in delovnem
področju Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Ur. list RS, št. 28/18), Zakonu 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) in Uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/10).
UMAR je kot proračunski uporabnik samostojen predlagatelj finančnega načrta, ki se uvršča v 2. politiko proračunske klasifikacije:
02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020202 Priprava analiz in napovedi
Organizacija dela in kadri
UMAR vodi predstojnik vladne službe – direktor, ki je neposredno odgovoren predsedniku Vlade RS. Pri vodenju in strokovnem izvajanju nalog
mu pomagajo namestnica in vodje notranjih organizacijskih enot. Organizacijsko je delo na UMAR organizirano po strokovnih področjih dela.
Notranje organizacijske enote na UMAR so:
• Sektor za makroekonomske politike
• Sektor za konkurenčnost
• Sektor za ekonomsko modeliranje
• Sektor za socialne politike
• Služba za splošne zadeve
Zaposleni na posameznih področjih dela se poleg tega aktivno povezujejo in delujejo timsko.
Na UMAR je bilo konec leta 2019 po veljavni metodologiji kadrovskega načrta zaposlenih 44,1 javnih uslužbencev za polni delovni čas (od tega
je 1 javni uslužbenec zaposlen za 1/5 delovnega časa (8 ur tedensko) oz. 0,2 polne zaposlitve in 1 javni uslužbenec za 36 ur tedensko oz. 0,9
polne zaposlitve). Žal so na trgu dela prisotna določena pomanjkanja strokovnih kadrov, zato še vedno skozi javne natečaje iščemo primerne
kadre za boljšo pokritost kadrovskih potreb v okviru kadrovskega načrta. Struktura glede na stopnjo strokovne izobrazbe je naslednja:
• 15,6% zaposlenih ima doktorat znanosti (prejšnji)
• 33,3% zaposlenih ima magisterij znanosti (prejšnji)
• 26,7% zaposlenih ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja)
• 4,4% zaposlenih ima specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja)
• 17,8% zaposlenih ima magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja)
• 2,2% zaposlenih ima srednjo izobrazbo
Osebna izkaznica
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Gregorčičeva 27
1000 Ljubljana
T: 01 478 10 12
Elektronski naslov: gp.umar(at)gov.si
Davčna številka: 66679567 Matična številka: 5026407

Ocena učinkov poslovanja PU-ja na druga področja
Analize in strokovne podlage UMAR se uporabljajo pri pripravi vladnih gradiv in ukrepov ekonomske in razvojne politike, pri načrtovanju v
drugih institucijah javnega in zasebnega sektorja, namenjene pa so tudi informiranju strokovne in splošne javnosti.
Rezultati ocene uspešnosti napovedi UMAR so objavljeni v vsakoletni Pomladanski in Jesenski napovedi gospodarskih gibanj. Tudi zadnje
primerjave (Jesenska napoved 2019) s sorodnimi domačimi in mednarodnimi institucijami, ki redno objavljajo svoje napovedi, kažejo na dobro
uspešnost napovedovanja ključnih makroekonomskih agregatov v zadnjih letih. Napovedi gospodarskih gibanj UMAR tako tudi po mnenju
Računskega sodišča RS predstavljajo ustrezno podlago za določitev predpostavk gospodarskega razvoja in ciljni razvojni scenarij za v
prihodnje (vir: Revizijsko poročilo Računskega Sodišča RS: Učinkovitost priprave proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012).
UMAR je poleg zgoraj opisanih rednih nalog pripravil in na spletni strani objavil še druge pomembne analize:
- Dolgoročne projekcije izdatkov za pokojnine – način in metodologija priprave v okviru delovne skupine za staranje (AWG)
- Zadolženost podjetniškega sektorja
- Ekološki odtis Slovenije in EU v obdobju 2000–2016
- Negotovost izračunov proizvodne vrzeli

Stran 4 od 17

Obrazložitve zaključnega računa proračuna za leto 2019

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega proračunskega
uporabnika
A - Bilanca odhodkov

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju K3 za izdatke za plače in druge izdatke zaposlenim smo v letu 2019 porabili 1,648 mio EUR, kar je 106,6 tisoč EUR oziroma skoraj 7 %
več v primerjavi z letom 2018.
Dodatne obrazložitve so navedene v "Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom".

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju K3 za prispevke delodajalca za socialno varnost smo v letu 2019 porabili 258,5 tisoč EUR. V primerjavi z letom 2018 je to 12,7 tisoč EUR
več.

402 - Izdatki za blago in storitve
Obrazložitev izdatkov za podskupino
Na nivoju K3 za izdatke za blago in storitve smo v letu 2019 porabili 165 tisoč EUR, kar predstavlja 2 tisoč EUR manj oziroma malenkostno nižjo
realizacijo v primerjavi z letom 2018.
Dodatna obrazložitev po postavkah iz naslova izdatkov za blago in storitev:
Sredstva v višini 142 tisoč EUR so bila porabljena na postavki Materialni stroški za plačila obveznosti za dobavljeno blago in opravljene
storitve, ki so bile potrebne za zagotavljanje rednega poslovanja UMAR. Realizacija izdatkov za materialne stroške v letu 2019 je dosegla 99,93 %
glede na veljavni proračun. Poraba je bila višja za 10 tisoč EUR glede na leto 2018 zaradi splošnega trenda rasti cen tržnih storitev (čiščenje,
komunalne storitve). Prav tako je bilo v letu 2019 več nujno potrebnih službenih poti in usposabljanj na delovnem mestu, kar je povzročilo dvig
izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih. Kljub višji realizaciji 2019 glede na 2018 je poraba na materialnih stroških ostala v mejah
predvidene v proračunu.
Poraba sredstev postavke Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam je bila v letu 2019 enaka kot v letu 2018, kar je 2,1 tisoč EUR
(upoštevanje zahtev po racionalizacijah, samo nujna članstva).
Porabljena sredstva na postavki Publicistična dejavnost znašajo 20,5 tisoč EUR oziroma je realizacija znašala 100 % glede na veljavni proračun,
kar je enako kot v letu 2018. V primerjavi z letom 2018 je bila poraba v letu 2019 zaradi organizacijskih sprememb v poslovanju - manj izdanih
publikacij (Ekonomsko ogledalo, IB revija) in manjšega obsega za 1,5 tisoč EUR nižja. Sredstva postavke Publicistična dejavnost so namenjena
pokrivanju stroškov priprave na tisk, tiska in distribucije publikacij UMAR v slovenskem in angleškem jeziku. UMAR objavlja večino svojih
publikacij tudi v angleščini in s tem omogoča dostopnost strokovni ter širši javnosti doma in v tujini. Skozi publikacije se nudi široka strokovna
podpora vsem zainteresiranim javnostim, hkrati pa se promovirajo rezultati strokovnega dela UMAR. Publikacije UMAR v slovenskem in
angleškem jeziku so poleg tiskane oblike, dosegljive tudi v elektronski obliki na spletni strani http://www.umar.gov.si/.
Na postavki Povračila škode - sredstva odškodnin so bila v letu 2019 porabljena sredstva v višini 0,15 tisoč EUR za odpravo škode.
Aktivnosti na postavki Podlage in analize ekonomske in razvojne politike so namenjene predvsem razvoju in uporabi računalniških modelov programskih orodij za napovedovanje gospodarskega razvoja in oblikovanje ukrepov ekonomske in razvojne politike, pridobivanju mnenj in
krajših analiz o izbranih aktualnih gospodarskih in razvojnih vprašanjih ter o učinkih možnih ukrepov gospodarske in razvojne politike. Sredstva
te postavke so namenjena tudi sofinanciranju raziskav zunanjih izvajalcev. V začetku leta 2017 je bila ob pomoči EK -Structural Reform Support
Service podpisana pogodba med ECOAUSTRIA in UMAR za izdelavo/razvoj modela za trg dela - Labour market model (LMM). V skladu s
predvidenimi fazami izdelave modela se je ta v letu 2018 zaključil. V letu 2019 na tej postavki ni bilo porabe. Sredstva v višini 10 tisoč EUR smo
prerazporedili oz. namenili za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Obrazložitev izdatkov za podskupino
V letu 2019 je bila poraba v višini 45,5 tisoč EUR za nakup in gradnjo osnovnih sredstev na nivoju K3 nižja za 31,6 tisoč EUR v primerjavi z letom
2018.
Dodatna obrazložitev:
Sredstva iz naslova investicij so bila namensko porabljena za nujna popravila in zamenjavo dotrajane opreme (delna zamenjava dotrajanega
pisarniškega pohištva) in posodobitev potrebnih računalniških aplikacij za statistične izračune (EViews, Adobe, Gauss). Opravljena so bila tudi
nujna vlaganja v vzdrževanje poslovnih prostorov. Več v poglavju II. Poslovno poročilo, Obrazložitev projektov, 1532-16-0001 - Investicije v IT
in poslovne prostore UMAR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom
V letu 2019 večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo. Na področju stroškov dela - plač in nadomestil so bila
sredstva porabljena v skladu s predpisi ter opravljenim delom zaposlenih. V primerjavi z letom 2018 so v letu 2019 stroški plač znašali več, in
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sicer slabih 1,907 mio EUR. Na še vedno nižjo realizacijo od predvidene je vplivalo več dejavnikov: odhodi k drugemu delodajalcu, upokojitve,
nekatere nadomestne zaposlitve so bile realizirane s časovnim zamikom glede na odhode zaposlenih ali jih celo še nismo uspeli realizirati.
Prav tako je bila nižja od predvidene tudi realizacija na materialnih stroških, ker so se predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta v letu
2019 le delno porabila.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF
/

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF
/

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF
/

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev
/

Obrazložitev porabe proračunskega sklada
/
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II. Poslovno poročilo
Proračunski uporabnik prispeva k doseganju ciljev v naslednjih politikah, programih in podprogramih
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 - Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020202 - Priprava analiz in napovedi

Poročilo o doseženih ciljih
02 - EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA
0202 - Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi
020202 - Priprava analiz in napovedi
Opis podprograma
Podprogram zajema aktivnosti, povezane s spremljanjem in analizo tekočih ekonomskih in razvojnih trendov ter z njihovimi projekcijami in
scenariji. UMAR z izvajanjem teh aktivnosti zagotavlja neposredno strokovno podporo Vladi RS za dosego ciljev ekonomske politike. Rezultati
dela UMAR se neposredno vključujejo v pripravo državnega proračuna in v ukrepe ekonomske in razvojne politike.
V okviru podprograma izvaja UMAR naslednje naloge:
1. Priprava in objava strokovnih publikacij:
a. Napovedi gospodarskih gibanj
b. Poročilo o razvoju
c. Ekonomsko ogledalo
d. Ekonomski izzivi
e. Poročilo o produktivnosti
f. Tematski delovni zvezki
g. IB Revija
2. Sodelovanje v delovnih telesih Vlade RS in ministrstev
• članstvo v Odboru Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve (ODUJZ) in Odboru Vlade za gospodarstvo (OG)
• članstvo v Svetu Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje
• članstvo v Delovni skupini Vlade RS za razvojno načrtovanje
• članstvo v Stalni medresorski delovni skupini za zadeve OECD
• članstvo v medresorski delovni skupini za spremljanje implementacije Strategije ekonomskih migracij
3. Sodelovanje pri pripravi vladnih gradiv
• priprava Pomladanske in Jesenske napovedi gospodarskih gibanj in Poročila o razvoju, s katerimi se Vlada RS seznani
• aktivno spremlja vladna gradiva in podaja strokovne pripombe v medresorskem usklajevanje in/ali na sejah ODUJZ in OG, še posebej ko imajo
vpliv na makroekonomske in/ali razvojne politike
4. Priprava aktualnih analiz
5. Mednarodna dejavnost
UMAR aktivno sodeluje pri pripravi metodoloških in analitičnih podlag pri oblikovanju smernic ekonomske politike znotraj EU; predstavniki
UMAR so člani ali nadomestni člani delovnih skupin, ki delujejo na ravni EK in OECD.
• Na ravni EK se UMAR udeležuje sestankov:
- Odbora za ekonomsko politiko (Economic Policy Committee – EPC/EK), ki je pripravljalni odbor Sveta EU v sestavi ekonomskih in finančnih
ministrov (ECOFIN)
- Delovnih skupin znotraj EPC (Ageing WG, Output Gap WG, Joint EFC-EPC, Climate WG)
- strokovnjakov držav članic EU za pripravo makroekonomskih napovedi
- sodelovanje v dveh mednarodnih mrežah neodvisnih fiskalnih institucij: (1) mreži institucij, ki deluje pod okriljem Evropske komisije EU
Network of Independent Fiscal Institutions (EUNIFI ) ter (2) neformalni mreži EU Independent Fiscal Institutions (EU IFIs)
- predstavnikov Nacionalnih odborov za produktivnost
• Na ravni OECD se UMAR udeležuje sestankov oziroma pripravlja gradiva in komentarje za udeležence sestankov:
- v usmerjevalni skupini za projekt OECD "Novi pristopi k ekonomskim izzivom" (NAEC)
- Odbora za ekonomske in razvojne preglede (Economic and Development Review Committee – EDRC)
- Odbora za ekonomsko politiko (Economic Policy Committee – EPC)
- Delovnih skupin v okviru EPC (Working Party 1, STEP)
6. Druge pomembnejše dejavnosti:
- udeležba na sejah različnih delovnih teles Državnega zbora RS
- organizacija tematskega posveta «Izzivi soočanja s pomanjkanjem delovne sile« (Ljubljana, 20. november 2019)
- organizacija strokovnih razprav
- novinarske konference in udeležbe vodstva urada na različnih javnih dogodkih na temo predstavitve aktualnih napovedi in analiz Urada
- aktivne udeležbe na različnih javnih dogodkih in predavanja sodelavcev urada, povezana s področji njihovega dela (npr. zdravstvo in
dolgotrajna oskrba, izzivi povezani z dolgoročnimi projekcijami javnih izdatkov za zdravstvo, trendi v izdatkih in virih financiranja zdravstva
ipd., proces priprave makroekonomskih napovedi)
- v letu 2019 smo nadaljevali uporabo dinamičnega modela splošnega ravnotežja s podrobno strukturo trga dela (angl. dynamic general
equilibrium labour market model - LMM), ki so ga razvili Berger et al. (2009) za potrebe simulacij makroekonomskih učinkov različnih reformnih
ukrepov na področju (i) trga dela, (ii) davčne politike in (iii) izobraževalnega ter pokojninskega sistema (projekt je v letih 2017 in 2018
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sofinancirala EK); med drugim smo ob pripravi sprememb davčne zakonodaje ocenili učinke na makroravni
- v letu 2019 so nadaljevale aktivnosti na projektu MultiProd in sodelovanje v mreži COMPNET (spremljanje konkurenčnosti in produktivnosti)

1532-11-0001 - Napovedi, analize, sodelovanje v delovnih telesih
Opis ukrepa
Makroekonomske napovedi in analize ter priprava strateških in strokovnih gradiv za vlado, strokovne institucije in javnost (vključno s
publikacijami).

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

2.141.422,00

2.071.134,22

2.071.134,22

96,71

Neposredni učinki
C0267 - Makroekonomske napovedi in analize ter priprava strateških in strokovnih gradiv za vlado,
strokovne institucije in javnost
Prispeva k rezultatu: C2197 - Priprava strokovnih podlag za pomoč Vladi in drugim organom pri vodenju ekonomske in razvojne politike
Opis neposrednega učinka
Pripravljene napovedi in analize ter strateška in druga strokovna gradiva UMAR so namenjena vladi, strokovnim institucijam in javnosti
(vključno s publikacijami). Pripravljena gradiva so uporabljena kot strokovna podlaga za oblikovanje ukrepov pri vodenju ekonomske in
razvojne politike.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
1. Sodelovanje v: delovnih telesih vlade, ministrstev, drugo
- Odbor Vlade RS za gospodarstvo
- Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve
- Delovna skupina za razvojno načrtovanje
- Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
- Delovna skupina za proučevanje javno finančnih posledic, povezanih s staranjem prebivalstva
- Delovna skupina za pripravo metodologije za sistematično statistično zbiranje podatkov o dolgotrajni oskrbi v Sloveniji
- Delovna skupina za pripravo nove metodologije izračuna indeksa razvojne ogroženosti regij
- Statistični svet RS in različni statistični sosveti, ustanovljeni pri Statističnem uradu RS
- Delovna skupina za zeleno davčno reformo
- Svet Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje
- Delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za delo Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje
- Delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije Vlade RS na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij
- Odbor za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Širša vladna pogajalska skupina za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev
- Delovna skupina za evropske zadeve
- Stalna medresorska delovna skupina za zadeve OECD
- Širša delovna skupina (in podskupine) za priprave in izvedbo predsedovanja Svetu EU 2021
- Delovna skupina za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta
- Koordinacijska skupina za Alpsko konvencijo
- Delovna skupina za pripravo nove metodologije za določitev obmejnih problemskih območij
- Delovna skupina za pripravo kazalnikov za spremljanje ciljev regionalne politike
- Svet za razvoj informatike v državni upravi
- Medresorska delovna skupina za izvajanje projektov »Vzpostavitev informacijskega sistema z upravljanje in razvoj zaposlenih – IS HR-rast« in
»Vzpostavitev kompetenčnega modela« v organih državne uprave
- Ekonomsko-socialni svet
- Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja
2. Sodelovanje pri pripravi vladnih gradiv
- sodelovanje pri pripravi različnih vladnih gradiv za obravnavo na sejah vlade
3. Priprava aktualnih analiz
- Dolgoročne projekcije izdatkov za pokojnine – način in metodologija priprave v okviru delovne skupine za staranje (AWG)
- Zadolženost podjetniškega sektorja
- Ekološki odtis Slovenije in EU v obdobju 2000–2016
- Negotovost izračunov proizvodne vrzeli
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
V letu 2019 so bile pripravljene vse strokovne podlage za pomoč Vladi RS in drugim organom pri vodenju ekonomske in razvojne politike oz.
resornih politik ministrstev: podlage za pripravo državnega proračuna, Programa stabilnosti, Nacionalnega reformnega programa in
Proračunskega načrta (Draft Budgetary Plan). UMAR je poleg tega pripravil tudi simulacije različnih učinkov ukrepov oz. sprememb zakonodaje.
UMAR je član Sveta Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje in delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za delo
Sveta, ki je v letu 2018 pričel z aktivnostmi na pripravi akcijskih načrtov.
V aprilu 2018 je UMAR prevzel naloge nacionalnega odbora za produktivnost, katerega ključne naloge so, da spremlja, analizira ter poroča o
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ugotovitvah s področja produktivnosti. Analize produktivnosti so bile konec leta 2019 prvič objavljene tudi samostojno v novi letni publikaciji
Poročilo o produktivnosti.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I000420 Št. publikacij - Poročilo o razvoju

I000421 Št. publikacij - Ekonomski izzivi

I000422 Št. publikacij - Ekonomsko ogledalo

I000423 Št. publikacij - Analiza s področja demografskih
sprememb

I000424 Št. publikacij - IB revija

I000425 Št. publikacij - Napoved gospodarskih gibanj

I000426 Št. publikacij - Tekoča gospodarska gibanja - TGG

I000427 Št. publikacij - Tematski delovni zvezek

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2010

Število 2010

Število 2010

Število 2010

Število 2010

Število 2010

Število 2010

Število 2010

IZH.
VREDNOST

LETO

1,00

2012 1,00

1,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

1,00

11,00

1,00

4,00

2,00

45,00

4,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED.
ZR

2019 1,00

1,00

2012 1,00

1,00

2013 1,00

1,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

1,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2012 11,00

11,00

2013 11,00

11,00

2014 11,00

11,00

2015 11,00

11,00

2016 11,00

9,00

2017 9,00

7,00

2018 9,00

6,00

2019 6,00

8,00

2012 1,00

0,00

2013 1,00

0,00

2014 1,00

1,00

2015 1,00

1,00

2016 1,00

2,00

2017 1,00

1,00

2018 1,00

1,00

2019 1,00

1,00

2012 4,00

4,00

2013 4,00

4,00

2014 4,00

4,00

2015 4,00

2,00

2016 4,00

2,00

2017 2,00

2,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

1,00

2012 2,00

3,00

2013 2,00

3,00

2014 2,00

3,00

2015 2,00

3,00

2016 2,00

2,00

2017 2,00

3,00

2018 2,00

2,00

2019 2,00

2,00

2012 45,00

49,00

2013 45,00

43,00

2014 45,00

45,00

2015 45,00

47,00

2016 45,00

48,00

2017 45,00

45,00

2018 45,00

45,00

2019 45,00

43,00

2012 4,00

8,00
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2013 4,00

4,00

2014 4,00

4,00

2015 4,00

5,00

2016 4,00

1,00

2017 4,00

3,00

2018 4,00

4,00

2019 4,00

2,00

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000420 Št. publikacij - Poročilo o razvoju"
Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000421 Št. publikacij - Ekonomski izzivi"
Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000422 Št. publikacij - Ekonomsko ogledalo"
Publikacijo Ekonomsko ogledalo smo z letom 2017 prenovili in nekatere vsebine prenesli v druge publikacije. Posledično smo v letu 2019
pripravili osem številk Ekonomskega ogledala, kar predstavlja celovito realizacijo novega sprejetega obsega, ki je posledica optimizacije
poslovanja zaradi prekrivanja mesečnih analiz in analiz v času priprave rednih napovedi makroekonomskih gospodarskih gibanj.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000423 Št. publikacij - Analiza s področja demografskih
sprememb"
Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000424 Št. publikacij - IB revija"
Cilj ni bil dosežen. Zaradi manjšega interesa po objavi člankov v letu 2019 prehajamo na izdajanje ene številke IB-revije letno.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000425 Št. publikacij - Napoved gospodarskih gibanj"
Cilj je bil dosežen.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000426 Št. publikacij - Tekoča gospodarska gibanja TGG"
Kvantitativni cilj objav ni bil dosežen, okrepili in poglobili pa smo vsebino TGG, kar je izboljšalo kakovost publikacije. Vključene so poglobljene
obrazložitve in periodično vključevanje dodatnih vsebin (tržne storitve, mednarodno okolje, finančni sektor, javne finance). Od 1. aprila 2019 v
TGG ne komentiramo mesečnega podatka za Euribor, menjalni tečaj USD/EUR in donosnosti do dospetja evrske obveznice; posledično v
posameznih mesecih od vključno aprila dalje v prvem tednu nismo izdali TGG. Na mesečni ravni se ti podatki že dlje časa niso bistveno
spreminjali ali za spremembe ni bilo vsebinske razlage. Obveznico pa od takrat komentiramo četrtletno.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I000427 Št. publikacij - Tematski delovni zvezek"
Cilj ni bil dosežen. Sodelavci so v letu 2019 pričeli s pripravo dveh predvidenih delovnih zvezkov (neobvezna/avtorska aktivnost), a jih zaradi
drugih prioritetnih nalog na UMAR niso uspeli dokončati.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

Poročilo o razvoju je dokument, v katerem enkrat na leto predstavimo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta leta 2017.
I000420 Razdeljeno je na dva dela. Prvi prinaša jedrnat pregled uresničevanja SRS, v drugem delu pa je podrobneje predstavljen napredek po kazalnikih razvoja
Slovenije.
I000421

Ekonomski izzivi so namenjeni spremljanju ter analizi fiskalnega stanja in fiskalne politike, v njej pa podrobno raziščemo tudi teme, ki se nam zdijo
za ekonomijo in ekonomsko politiko v tistem letu najbolj pomembne. Ekonomski izzivi praviloma izhajajo na začetku poletja.

Ekonomsko ogledalo je namenjeno sprotnemu objavljanju in komentiranju tekočih makroekonomskih podatkov, pa tudi izbranih tem s področja
I000422 ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja. Obravnava ključne kazalce gospodarskih gibanj, komentira in ocenjuje, kako se uresničuje
pomladanska oziroma jesenska napoved ter kako poteka izvajanje ekonomske politike (plače, javne finance, cene, konkurenčnost, itd).
I000423 Namen analize je priprava strokovnih gradiv za spremljanje in nadgradnjo Strategije dolgožive družbe.
IB Revija je strokovna revija z dolgo tradicijo, saj izhaja že od leta 1966. Objavlja predvsem prispevke, ki metodološko, empirično in teoretično
I000424 obravnavajo razvojna vprašanja z različnih vidikov: makro- in mikroekonomskega, socialnega, okoljskega in prostorskega vidika, in to na nacionalni
in regionalni ravni. Revija objavlja članke, ki obravnavajo sočasne probleme slovenske družbe in njenega razvoja.
Pomladanska in jesenska napoved gospodarskih gibanj sta podlagi za načrtovanje ekonomskih politik vlade in za pripravo državnih proračunov
I000425 Slovenije. Napovedi vseh pomembnejših makroekonomskih agregatov zajemajo obdobje tekočega in najmanj štirih naslednjih let. Analizo točnosti
napovedi redno preverjamo in objavljamo v pomladanski in jesenski napovedi.
V tekočih gospodarskih gibanjih komentiramo aktualne podatke, ki so jih Statistični urad RS, Banka Slovenije, Eurostat, Evropska centralna banka in
I000426 Euribor.org objavili v minulem tednu. Podatke na kratko obrazložimo in jih podkrepimo z grafičnimi prikazi. Na ta način obiskovalcem spletnih
strani in strokovni javnosti omogočimo hiter vpogled v aktualno dogajanje na področju ključnih gospodarskih gibanj.
V seriji Delovni zvezki objavljamo avtorske prispevke zaposlenih na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj in prispevke zunanjih avtorjev,
ki so povezani z delom UMAR. Temeljni namen publikacije je objava tekočega dela raziskovalcev; poleg tega avtorji v delovnih zvezkih objavljajo
I000427 tudi zbrane in analizirane podatkovne serije, metodologije dela na posameznih področjih ali vsebinsko poglobljeno obdelane posamezne izbrane teme.
S tem želimo spodbuditi izmenjavo zamisli o ekonomskih in razvojnih vprašanjih, pomembno pa je, da se analize objavijo čim hitreje, tudi če izsledki
še niso dokončni. Teme, ki jih obravnavajo delovni zvezki, so lahko tudi podlaga za druga poročila UMAR (Ekonomski izzivi, Poročilo o razvoju ...).
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C6340 - Sodelovanje v delovnih telesih EC in OECD, misijah (IMF, EC), sodelovanje pri mednarodnih
projektih
Prispeva k rezultatu: C2189 - Aktivno delovanje v delovnih telesih in strokovnih skupinah EK, OECD in IMF
Opis neposrednega učinka
Skozi sodelovanje v delovnih telesih EC in OECD, misijah (IMF, EC) UMAR zastopa stališča RS oziroma prenaša strokovna izhodišča v
slovenski prostor ter pomaga pri koordinaciji aktivnosti in uresničevanju dogovorov.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Mednarodna dejavnost
- Predstavnika UMAR sta člana Odbora za ekonomsko politiko (Economic Policy Committee - EPC), ki je pripravljalni odbor Sveta EU v sestavi
ekonomskih in finančnih ministrov (ECOFIN).
- Predstavniki UMAR so člani štirih delovnih skupin v okviru EPC (Ageing WG, LIME WG, Joint EFC-EPC Energy and climate change WG).
- UMAR na EU ravni tudi sodeluje pri pripravi gradiv za sestanke Odbora za posvetovalne vire (ACOR), kjer se usklajujejo osnove za vplačila v
evropski proračun, ter na sestankih strokovnjakov držav članic EU za pripravo makroekonomskih napovedi.
- UMAR je član OECD odbora(Economic Policy Commitee - EPC) ter dveh delovnih skupin v okviru EPC (Working Party 1, STEP).
- UMAR aktivno sodeluje na mednarodnih konferencah in strokovnih srečanjih
- sodelovanje v dveh mednarodnih mrežah neodvisnih fiskalnih institucij: (1) mreži institucij, ki deluje pod okriljem Evropske komisije EU
Network of Independent Fiscal Institutions (EUNIFI ) ter (2) neformalni mreži EU Independent Fiscal Institutions (EU IFIs)
- sodelovanje v mreži OECD, ki povezuje strokovnjake s področja proračuna in zdravstva 'OECD Joint Network of Senior Budget and Health
Officials
- sodelovanje v projektu WHO na temo merjenja finančne dostopnosti zdravstvenih sistemov (Monitoring progress towards universal health
coverage: generating new evidence on financial protection in health systems in Europe)
- sodelovanje v mreži Nacionalnih odborov za produktivnost
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
S sodelovanjem na sestankih in pripravo mnenj so bila posredovana slovenska stališča in potrebni podatki za Slovenijo, ki so zajeti v EU in
OECD gradivih/dokumentih. Na ta način je Slovenija opravila svoje obveznosti/zadolžitve znotraj skupnih dogovorov na ravni EU in OECD ter
upoštevala aktualne ugotovitve in priporočila za slovenski prostor. Na ta način je nudena strokovna podpora Vladi RS na področju sodelovanja
z EU in OECD.

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I07326 Število pripravljenih stališč na delovnih telesih EK

I07327 Število pripravljenih stališč na delovnih telesih
OECD

VIR ME

IZH.
LETO

Število 2013

Število 2013

IZH.
VREDNOST

LETO

30,00

2013 30,00

41,00

2014 30,00

44,00

2015 30,00

44,00

2016 30,00

40,00

2017 30,00

43,00

2018 30,00

37,00

2019 30,00

32,00

2013 8,00

18,00

2014 8,00

16,00

2015 8,00

16,00

2016 8,00

12,00

2017 8,00

16,00

2018 8,00

21,00

2019 8,00

11,00

8,00

PLANIRANA
VRED.

DOSEŽENA VRED. ZR

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07326 Število pripravljenih stališč na delovnih telesih EK
"
Cilj je bil presežen, ker so aktualne gospodarske in finančne razmere zahtevale več aktivnosti pri katerih je sodeloval tudi UMAR.

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I07327 Število pripravljenih stališč na delovnih telesih
OECD "
Cilj je bil presežen, ker so aktualne gospodarske in finančne razmere zahtevale več aktivnosti pri katerih je sodeloval tudi UMAR.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I07326 Predstavniki UMAR sooblikujejo slovenska stališča na delovnih skupinah in sodelujejo pri pripravi analiz delovnih skupin Odbora.
I07327

Predstavnik UMAR sodeluje pri pregledu drugih držav članic EU, predvidoma za eno do dve državi pa pripravi izhodiščno gradivo. Aktivno sodeluje pri
predstavitvi in na razpravi, ko odbor obravnava Slovenijo.
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Pravne podlage
ID

NAZIV

ZDU-1-UPB4

Zakon o državni upravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZDU-1-UPB4)

ZJF

Zakon o javnih financah (ZJF)

ZVRS-UPB1

Zakon o Vladi Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZVRS-UPB1)

1532-11-S005 - Investicije in informacijsko središče
Opis skupine projektov
Skupina projektov Investicije in informacijsko središče omogoča normalne prostorske in druge tehnične pogoje za delovanje UMAR.

Viri
VIR

VIR NAZIV

REB 2019

VPT 2019

RE 2019

IND RE/REB

PV

Proračunski viri

23.707,00

45.533,69

45.533,69

192,06

Neposredni učinki
C6169 - Investicije in informacijsko središče
Prispeva k rezultatu: C2197 - Priprava strokovnih podlag za pomoč Vladi in drugim organom pri vodenju ekonomske in razvojne politike
Opis neposrednega učinka
Omogočanje normalnih prostorskih in drugih tehničnih pogojev za delovanje UMAR. Hkrati pa tudi zagotavljanje večje dostopnosti do domačih
in tujih baz podatkov, večje razpoložljivosti in povezljivosti baz podatkov, ki jih upravlja UMAR in razvoj elektronskega publiciranja ter
obveščanja strokovne in širše javnosti.
Obrazložitev doseganja neposrednega učinka
Z investicijskim vzdrževanjem poslovnih prostorov, zamenjavo dotrajane opreme ter nadgradnjami programske opreme.
Obrazložitev prispevka k nadrejenemu cilju (rezultatu)
Za zagotavljanje nemotenega dela in kompatibilnosti ter funkcionalnih izboljšav na UMAR je bila v letu 2019 potrebna zamenjava dotrajane
opreme (zamenjava pogonskega stroja dvigala in mehanizmov za požarna vrata) in posodobitev potrebnih računalniških aplikacij za statistične
izračune (Gauss, Eviews, ipd.).

Kazalniki
ID

KAZALNIK

I06769 Zanesljivost delovanja informacijskega sistema

VIR ME IZH. LETO IZH. VREDNOST LETO PLANIRANA VRED. DOSEŽENA VRED. ZR
%

2010

98,50

2012

99,90

99,38

2013

0,00

99,99

2014

0,00

99,02

2015

99,90

99,97

2016

99,90

99,33

2017

99,90

99,83

2018

99,90

99,95

2019

99,90

99,13

Obrazložitev doseženih vrednosti na kazalniku "I06769 Zanesljivost delovanja informacijskega sistema"
Zanesljivost delovanja UMAR informacijskega sistema v letu 2019 je bila malenkost nižja zaradi izpada elektrike ob vremenski nepriliki poleti med
dela prostim dnem. Izpad informacijskega sistema, ki je s centralizacijo IT prešel pod okrilje MJU, je trajal 59 ur od petka zvečer do ponedeljka
zjutraj, in bil zaznan šele v ponedeljek zjutraj ob prihodu uslužbencev. V letu 2019 je pod okriljem MJU potekala odstranitev požarne pregrade
Juniper, ki pa je bila žal nekajkrat neuspešna zaradi različnih dejavnikov. Dela odstranjevanja požarne pregrade so se v glavnem odvijala
popoldan po zaključku dela glavnine uslužbencev, tako da je bil delovni proces čim manj moten.

Opis kazalnikov
ID

OPIS

I06769

Zagotavljanje zanesljivosti delovanja informacijskega sistema.

Obrazložitev projektov
1532-16-0001 - Investicije v IT in poslovne prostore UMAR
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta
Investicije v IT Projekt je kontinuiran in v fazi implementacije ter nadgradnje obstoječih funkcionalnosti (prevzem surovih podatkov od primarnih
virov, njihovo umeščanje v podatkovno okolje UMAR in nadaljnja obdelava - tabele, poročila, indikatorji). Elektronsko obliko podatkov želimo v
prihodnje nadgraditi v smeri preglednosti in prijaznosti do uporabnika (user friendly). Pri projektu UMAR sodeluje in vzpostavlja podatkovne
povezave s SURS, BS, MF, OECD, EK ipd. Glede na aktualni projekt Centralizacije državne informatike, pri katerem je UMAR ohranil skrb za
določene specifične IT rešitve oziroma opremo, predvidevamo nadgradnje programskih funkcionalnosti, licenc ipd do konca leta 2019 zaradi
zagotavljanja izračunov in priprave simulacij ter scenarijev za potrebe Vlade RS in druge (npr. Nacionalni svet za produktivnost). Investicije v
poslovne prostore V obdobju trajanja projekta se izvajajo le nujni investicijski vzdrževalni posegi (zamenjava pogonskega stroja dvigala po
priporočilu inšpekcije ZVD, odprava težav na ogrevalnem sistemu - zamenjava dotrajanih radiatorskih ventilov). V primeru zadostnih sredstev, se
bo izvedla sanacija zelo poškodovanega parketa in vrat.
Dosežen razvoj / napredek na projektu v letu 2019 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta
V letu 2019 so se izvedli nujni investicijski vzdrževalni posegi (zamenjava pogonskega stroja dvigala in mehanizmov za požarna vrata).
Posodobili smo zastarele aplikativne programe – opravili nakup licenc za statistične izračune (Gauss, Eviews,..) in dodatnih licenc za
ekonometrične programe zaradi novih zaposlitev ter inštalacija optičnih povezav za projekt TDRO.
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III. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Podatki o stanju sredstev na računih neposrednega proračunskega uporabnika
/
Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
/
Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev
Stanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev UMAR na dan 31. 12. 2019 je bilo v znesku 385.134,00 EUR, zmanjšano za popravek
vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 336.725,00 EUR.
Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
/
Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
/
Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Obveznosti in pasivne časovne razmejitve v letu 2019: 181.551,14 EUR
OBVEZNOSTI: 179.289,97 EUR
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 2.261,17 EUR
Kratkoročne obveznosti izvirajo iz:
obveznosti za decembrske plače, izplačane v januarju 2020 v skupnem znesku 161.104,27 EUR,
neplačanih, vendar prejetih računov za opravljeno storitev oziroma dobavo blaga za leto 2018 v skupnem znesku 18.185,70 EUR:
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi v skupnem znesku 17.528,35 EUR (konto 220010)
kratkoročne obveznosti do PU države v skupnem znesku 150,00 EUR (konto 240500) in
kratkoročne obveznosti do NPU države v skupnem znesku 507,35 EUR (konto 240502).
Pasivne časovne razmejitve so sestavljene iz:
vnaprej vračunanih odhodkov za obratna sredstva, ki so sestavljeni iz terjatev do ZZZS (boleznine) v skupnem znesku 1.709,24 EUR.
Vse obveznosti so bile poravnane v letu 2020.
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja in dolgoročnih finančnih in drugih obveznosti nimamo.
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
Spodaj podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter
notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev
poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da se tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi,
obvladujejo na še sprejemljivi ravni ter daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o uspešnosti poslovanja in o doseganju ciljev.
Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na
doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na:
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Oceno podajam na podlagi:
- ocene notranje revizijske službe za področja: stroškov plač zaposlenih, službenih poti, investicij in investicijskega vzdrževanja
ter materialnih stroškov
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Splošne zadeve - finance in kadri (samoocenitev vodje Službe za splošne
zadeve)
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za
področja: Plače in drugi odhodki zaposlenim: - racionalno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo

V/Na
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

je vzpostavljen(o):
1.Primerno kontrolno okolje:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.Upravljanje s tveganji
2.1.Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi;

2.2.Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3.Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo
tveganja na sprejemljivo raven
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
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d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4.Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5.Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6.Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Podatki za skupno notranjerevizijsko službo:
naziv: SKUPNA NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA GENERALNEGA SEKRETARIATA VLADE RS
sedež: GREGORČIČEVA 20, 1001 LJUBLJANA
matična št: 1590146
ad c) Podatki za zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
naziv: /
sedež:
matična št:
Sprejeti finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, PRESEGA 2,086 mio EUR.
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: .
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker::

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
- Sprememba pristojnosti pri knjiženju obračuna potnega naloga v SPIS in posredovanju v kadrovsko službo (zaradi
nenatančnosti JU).
- Uvedene dodatne notranje kontrole pri obračunu plač – skladnost izplačil z delovnopravnimi akti in dejanskim stanjem
(mesečni obračuni, prihodi, odhodi zaposlenih) ter uradnimi evidencami in dokazili.
-

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v
zadostni meri:
- Potrebno zmanjšati tveganja nemotenega poslovanja v primeru odsotnosti JU (delo v GP). Iskanje možnosti za kadrovske
okrepitve in dodatno usposabljanje JU (finančna služba in tajništvo).
- Zaradi napak JU pri izpolnjevanju podatkov o potovanju na obrazcu za potni nalog, ki ga predložijo v obračun, pripraviti
navodila.
- V izogib, da se po poteku pogodbe ali novem postopku k oddaji ponudbe pozove »iste« ponudnike blaga in storitev, se poskuša
uvesti timsko določanje nabora potencialnih ponudnikov/dobaviteljev blaga in storitev.
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Ime in priimek predstojnika proračunskega uporabnika:
Marijana BEDNAŠ

Datum podpisa predstojnika:
24.1.2020

Podpisano izjavo hranijo proračunski uporabniki.
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