










































IZJAVA 0 OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

ZD GROSUPUE 
Pod gozdom cesta 114,1290 Qrosuplje 

Sifra: 92029 
Maticna Stevilka: 1192582000 

Podpisani se zavedam odgovomosti za vzpostavitev in stalno izboljsevanje sistema financnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja 
v skladu s 100. clenom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavtjam doseganje ciljev poslovanja in uresnicevanje 
proracuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno. ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciijev: tveganja. da splosni in 
posebni cilji poslovanja ne bodo doseieni, se obvladujejo na se sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoca. da se opredelijo kljucna 
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv dolocenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspesno, ucinkovito in gospodarno 

Ta ocena predstavlja stanje na podrocju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD GROSUPUE. 

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske sluzbe za podrocja: 

VODENJE CAKALNIH SEZNAMOV 

A samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrocja: 

DIREKTOR. POMOCNIK DIREKTORJA RACUNOVODJA 

* ugolovitev (Racunskega sodisca RS. proracunske inspekcije, Urada RS za nadzor proracuna, nadzornih organov EU....) za podrocja: 

NISMOIMEU 

V / Na ZD G R O S U P U E je vzpostavljen(o): 

1. primerno kontrolno okolje 

[pradstojnik izbere eno od naslednjih mcznosti): 

a) na ceiotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) se ni vzpostavljeno, prirjeli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) Se ni vzpostavljeno. v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi ak'.ivnostrni 

2. upravijanje s tveganji 

2.1. cilji so realni in merijivi, tp. da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 

(pradstojnik izbere eno od nasladnjih moJnosti): 

a) na ceiotnem poslovanju, # 

b) na preteznem delu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih poslovanja. 

d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) se niso opredeljeni. v naslednjem letu bomo prlceii z ustreznimi aktivnostmi 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresnicili, so opredeljena in ovrednotena, dolofien je nacin ravnanja z njimi 

(predstojnik i2bero eno od naslednjih mojnosti): 

a) na ceiotnem poslovanju, 

b) na preteznem delu poslovanja, V 

c) na posameznih podrocjih posiovanja, 

d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi. 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

3. na obvladovanju tveganj temeijec sistem notranjega kontroliranja in kontroine aktivnosti, ki zmanjsujejo tveganja na sprejemljivc 

raven 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti): 

a) na ceiotnem poslovanju, 

b) na preteinerr. detu poslovanja, 

c) na posameznih podrocjih posiovanja, • 

d) se niso opredeljeni. priceli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

4. ustrezen sistem informirania in komuniciranja 

(predstojnik izbere enc od naslednjih moinosti): 

a) na ceiotnem posiovanju, 

b) na prateinem delu poslovanja, • 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vkljucuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluzbo 

(predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti): 

a) na ceiotnem poslovanju, 

bj na preteznem delu poslovanja, 9 

c) na posameznih podrocjih poslovanja, 

d) se niso opredeljeni. priceli smo s prvimi aktivnostmi, 

e) se niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo priceli z ustreznimi aktivnostmi 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skiadu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih 

f inanc 

{predstojnik izbere eno od naslednjih moznosti); 

a) 2 iastno notranjerevizijsko siuzbo, 

b) s skupno notranjerevizijsko siuibo. 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. 

Naziv in sedez mnanjega izvajaiea notranjega revidiranja: 

Navedite maticno stevi'ko zunanjega izvajaiea notranjega revidiranja; 

REVISA Marjan Gazvoda s.p., Doijna Tezka Voda 10a, 8000 Novo 
mesto 

8037400000 

Ali (sprejeti) financni nacrt (proraciin), za leto na katorega se Izjava nanasa 
presega 2.086 mio evrov: 

• OA 

NE 

Datum zadnjega revizijskega poroclla zunanjega izvajaiea notranjega 
revidiranja je: 

29.11 201 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. 

V letu 2017 sem na podrooju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljsave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljsave): 

1. Dslno izvedii priporoSIa revizijske hise. 

Kljub izvedenim izboljsavarn ugotavljam, da obstaiaio naslednja pomembna tveganja. ki jih se ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1 , 2 oziroma 3 
pomembnejsa tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje): 

1. TVEGANJE POWANJKANJA KADRA V DEJAVNOSTI QRTODONTIJE: ukrep - doigorooio naortovanje kadra, Iskati moznosti za zaposlitev 
specializantov, 
2. TVEGANJE PREDOLGIH BOLNIHSKIH ODSOTNOSTI: ukrep - okrepiS prizadevanje za zmanjsanje predolgih odsotnosti z deia in redno spremljanje 
trendov. 

Datum oddaje. 

28-02.2018 














