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POSLANSTVO

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih 
poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj 
državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje. 
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1. UVOD 
V revizijskem poročilu o pravilnosti in uspešnosti poslovanja Javne agencije Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma1 (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) 
je Računsko sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: računsko sodišče) o pravilnosti poslovanja Javne 
agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(v nadaljevanju: agencija) v letu 2014 izreklo mnenje s pridržkom ter ocenilo, da je bila agencija v tem letu 
delno uspešna pri izvajanju nalog spodbujanja podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 
 
Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od pravne naslednice 
agencije, to je od Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije2 (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), zahtevalo predložitev odzivnega poročila. 
 
SPIRIT Slovenija je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo. V 
odzivnem poročilu, ki ga je s podpisom in pečatom potrdila odgovorna oseba mag. Gorazd Mihelič, 
direktor, so predstavljeni popravljalni ukrepi. 
 
V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost 
izkazanih popravljalnih ukrepov.  
 
V tem poročilu: 

• predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje,  
• povzemamo popravljalne ukrepe in 
• izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 

 
 
 

                                                      

1  [URL: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K9A10BF2593576A83C125824E004E1736/$file/SPIRIT.pdf], 
12. 3. 2018. 

2  Agencija je bila ustanovljena v začetku leta 2013 za opravljanje nalog pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva na 

področjih podjetništva, tehnološkega razvoja, tujih investicij, internacionalizacije in turizma. Področje turizma je 

bilo avgusta 2015 preneseno na novoustanovljeno Javno agencijo Republike Slovenije za trženje in promocijo 
turizma, preostale naloge agencije pa od decembra 2015 opravlja novoustanovljena SPIRIT Slovenija. 



Porevizijsko poročilo | JAVNA AGENCIJA RS ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA, INOVATIVNOSTI, RAZVOJA, INVESTICIJ IN TURIZMA 5 

 

2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 
2.1 Priprava in sprejem večletne strategije razvoja 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.b revizijskega poročila je navedeno, da je na podlagi tretjega odstavka 21. člena Sklepa o 
ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma3 sestavni del letnega programa dela opis večletne strategije razvoja agencije, iz katere 
morajo biti razvidni načrtovani prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev 
razvojne politike na področju dela agencije, ukrepi za zagotavljanje kakovosti storitev agencije ter ukrepi za 
zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev. Agencija v programu dela in finančnem načrtu za 
leto 2014 ni opisala večletne strategije razvoja agencije. 
 
SPIRIT Slovenija je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravila načrt aktivnosti za pripravo in 
sprejem večletne strategije razvoja agencije, s terminskim načrtom priprave in vključitve strategije v 
program dela, in finančni načrt agencije4.  

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Svet SPIRIT Slovenija je 5. 3. 2018 sprejel Spremembo Programa dela Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leto 2018 in Program dela s 
finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije za leto 2019. Program dela vsebuje tudi opis večletne strategije razvoja SPIRIT 
Slovenija, iz katere so razvidni načrtovani prispevek SPIRIT Slovenija k splošnemu nacionalnemu razvoju 
in doseganju ciljev razvojne politike na področju dela SPIRIT Slovenija, ukrepi za zagotavljanje kakovosti 
storitev SPIRIT Slovenija ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev. 

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 
 

                                                      

3  Uradni list RS, št. 80/12. 
4  Enaka zahteva o opisu večletne strategije razvoja, kot je veljala za agencijo, je podana tudi v ustanovitvenem aktu 

SPIRIT Slovenija (21. člen Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Uradni list RS, št. 93/15). 
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2.2 Splošni akt agencije o načinu izvajanja nadzora 

2.2.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.1.a revizijskega poročila je navedeno, da agencija po 31. členu Zakona o javnih agencijah5 in 
26. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter 
primernostjo in strokovnostjo dela pravnih ali fizičnih oseb, ki jim dodeljuje sredstva. Način izvajanja 
nadzora se določi s splošnim aktom, o opravljenih nadzorih pa se izdajajo poročila, ki morajo biti 
objavljena in dostopna javnosti. Agencija ni sprejela splošnega akta, v katerem bi opredelila način izvajanja 
nadzora, poleg tega pa skupnih ugotovitev iz poročil o opravljenih nadzorih ni objavljala tako, da bi bila 
dostopna javnosti. 
 
SPIRIT Slovenija je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je pripravila splošni akt o načinu izvajanja 
nadzora nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih ali fizičnih oseb, ki 
jim agencija dodeljuje sredstva, ter načrt aktivnosti, s katerimi bo zagotovila, da bodo poročila o 
opravljenih nadzorih objavljena tako, da bodo dostopna javnosti, s terminskim načrtom priprave in objave 
takšnih poročil. 

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Svet SPIRIT Slovenija je 8. 6. 2018 sprejel Pravilnik o nadzoru nad namensko porabo sredstev ter 
primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, ki jim SPIRIT Slovenija dodeljuje sredstva. 
SPIRIT Slovenija je v pravilniku med drugim določila, da bo ugotovitve iz poročil o nadzoru objavila na 
svoji spletni strani v 30 dneh po vročitvi poročila o nadzoru prejemniku in zaključku predvidenega 
postopka. SPIRIT Slovenija načrtuje, da bo poročila o opravljenih nadzorih na svoji spletni strani lahko 
pričela objavljati v zadnjem trimesečju leta 2018.  

2.2.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 

 
 

                                                      

5  Uradni list RS, št. 52/02. 
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3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o pravilnosti in 
uspešnosti poslovanja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma v letu 2014 izdelala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga 
je s podpisom in pečatom potrdil direktor Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije mag. Gorazd Mihelič, verodostojno. 
 

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 
predložene dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko 
podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 
 
Ocenjujemo, da sta ukrepa, ki ju je sprejela Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, zadovoljiva. 

 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
 
 
 
Poslano: 

1. Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, priporočeno; 

2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
3. arhivu. 

 
 
 
 
 
 
 



Bdimo nad potmi
javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije 
The Court of Audit of the Republic of Slovenia
Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija  
tel.: +386 (0) 1 478 58 00
fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si
www.rs-rs.si
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