

 

  
  

  


  
  

  
    




  
 

 
    

    

   




 

Porevizijsko poročilo
Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance 
stanja proračuna Republike Slovenije 
na dan 31. 12. 2016



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 zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 20161 

(v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je računsko sodišče zavrnilo izrek mnenja.  

 

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od Vlade Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: vlada) zahtevalo predložitev odzivnega poročila. 

 

Vlada je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo in v dodatnih 

15 dneh dopolnitev odzivnega poročila. V odzivnem poročilu, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila 

odgovorna oseba mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, 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  Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 [URL: http://www.rs-

rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KE6FF1E222C69DDB4C12581A900426CCE/$file/ZBS16.pdf], 14. 2. 2018. 
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2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI 

UKREPI 
2.1 Dolgoročne finančne naložbe 

2.1.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.2.c revizijskega poročila je navedeno, da je bilo v poslovnih knjigah proračuna Republike 

Slovenije in Ministrstva za finance na dan 31. 12. 2016 evidentirano stanje namenskega premoženja 

(konto 0660) na Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu (v nadaljevanju: sklad za 

nasledstvo) v znesku 217.465.545 evrov.  

 

Namensko premoženje sklada za nasledstvo je v skladu z določbo 11. člena Zakona o Skladu Republike 

Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo2 (v nadaljevanju: 

ZSNVPN) premoženje, ki ga je sklad za nasledstvo prevzel s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije 

za sukcesijo, premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenija na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, 

razen stvarnega premoženja, in drugo premoženje, ki ga na sklad za nasledstvo prenese ustanovitelj. Vlada 

je ob preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v sklad za nasledstvo v drugem odstavku 

8. člena Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada3 (v nadaljevanju: akt o 

ustanovitvi sklada za nasledstvo) določila, da namensko premoženje sklada za nasledstvo predstavljajo 

samo denarna sredstva. Vrednost namenskega premoženja sklada je ob preoblikovanju, preračunana po 

srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31. 3. 2006, znašala 3.523.029.752 tolarjev oziroma 

82.925.249 evrov, kar ustreza prevzetim denarnim sredstvom. Akt o ustanovitvi sklada za nasledstvo, 

čeprav tako določa 11. člen ZSNVPN, kot namensko premoženje sklada za nasledstvo ni določil naložbe 

v Ljubljansko banko, d. d. (v nadaljevanju: LB) in KBM, d. d. (v nadaljevanju: KBM). Zato tudi ni bilo 

pravne podlage za vpis tega premoženja v sodni register.   

 

Na podlagi sklepa vlade se je v letu 2016 v poslovnih knjigah proračuna Republike Slovenije povečalo 

namensko premoženje, preneseno javnim skladom, za 17.110.928 evrov4. Povečanje namenskega 

premoženja sklada za nasledstvo na 100.036.177 evrov5 je bilo v sodni register vpisano 16. 9. 20166. 

Ministrstvo za finance in proračun Republike Slovenije izkazujeta dolgoročno finančno naložbo v sklad za 

                                                      

2  Uradni list RS, št. 29/06, 59/10. 
3  Uradni list RS, št. 40/06. 
4  Za prenos drugega premoženja med namensko premoženje sklada za nasledstvo je glede na tretji odstavek 8. člena 

akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo potreben sklep vlade. 
5  82.925.249 evrov + 17.110.249 evrov. 
6  Enak znesek namenskega premoženja je bil vpisan 23. 5. 2017. 
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nasledstvo na dan 31. 12. 2016 v skupnem znesku 217.465.545 evrov, kar je za 117.048.635 evrov7 več, kot 

je bilo namenskega premoženja, vpisanega v sodni register.   

 

Vlada za evidentiranje namenskega premoženja sklada za nasledstvo v znesku 115.074.484 evrov ni imela 

ustrezne pravne podlage, saj tega premoženja ni določila z aktom o ustanovitvi sklada za nasledstvo, 

čeprav bi ga v skladu z 11. členom ZSNVPN morala. To premoženje tudi ni vpisano v sodni register. 

Poleg tega v sodni register ni vpisano namensko premoženje v znesku 1.974.151 evrov (presežki 

prihodkov nad odhodki iz preteklih let), kar je v nasprotju z 10. členom akta o ustanovitvi sklada za 

nasledstvo, ki določa, da se namensko premoženje ter vsakokratna sprememba vrste in njegove vrednosti 

vpišeta v sodni register. Zato je bilo evidentiranje namenskega premoženja (konto 0660) v znesku 

117.048.635 evrov v nasprotju z 9. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava8, saj izkazana naložba ne predstavlja naložbe, ki se 

lahko izkazuje kot dolgoročna finančna naložba. Zato je bilo v zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2016 

previsoko izkazano stanje naložbe v namensko premoženje sklada za nasledstvo za 117.048.635 evrov, za 

enak znesek je bil previsoko izkazan tudi splošni sklad za finančne naložbe (konto 9001). 

 

Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je uskladila akt o ustanovitvi sklada za nasledstvo z 

določbami ZSNVPN, ter zagotoviti, da bo v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri 

bo upoštevano vse prevzeto premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po ZSNVPN ter 

presežki prihodkov nad odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje. 

2.1.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Vlada v odzivnem poročilu navaja, da se v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSNVPN za 

sklad za nasledstvo ne uporablja določba Zakona o javnih skladih9 (v nadaljevanju: ZJS-1), po kateri mora 

vrednost stvarnega vložka oceniti pooblaščeni revizor.  

 

V skladu s 40. členom ZJS-1 sklad za nasledstvo presežke prihodkov nad odhodki iz preteklega leta 

oziroma preteklih let najprej nameni za financiranje svojega delovanja v tekočem poslovnem letu. 

Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki ustanovitelj lahko razporedi za povečanje 

namenskega premoženja ali ga pusti nerazporejenega. Glede na to, da so bili presežki prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let, kot so bili ugotovljeni na dan 31. 12. 2016, porabljeni za financiranje delovanja 

sklada za nasledstvo v tem letu, se iz tega naslova ne bo povečalo namensko premoženje sklada za 

nasledstvo. 

 

Vlada je na 161. redni seji 21. 12. 2017 sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja sklada za 

nasledstvo na podlagi prejetih denarnih sredstev iz naslova nasledstva v letu 2017 in iz naslova delnic 

JUBMES banke A.G., Beograd.  

 

                                                      

7  217.084.812 evrov – 100.036.177 evrov = 117.048.635 evrov. Poleg naložb v LB in KBM v skupnem znesku 

115.074.484 evrov ta razlika vsebuje tudi presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tečajne razlike. 
8  Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16. 
9  Uradni list RS, št. 77/08. 
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Vlada je na 163. redni seji 11. 1. 2018 sprejela Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike 

Slovenije za nasledstvo, javnega sklada10, v katerem je bilo določeno novo besedilo 8. in 10. člena tega akta 

tako, da se nova člena glasita:  

 

8. člen 

(1) Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada 

Republike Slovenije za sukcesijo, premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenija na podlagi Sporazuma o 

vprašanjih nasledstva, razen stvarnega premoženja, in drugo premoženje, ki ga na sklad prenese 

ustanovitelj. 

(2) Namensko premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, 

so denarna sredstva ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno banko Maribor d. d., 

Ljubljana. 

(3) Vrednost namenskega premoženja sklada, ki ga je sklad prevzel s preoblikovanjem Sklada Republike 

Slovenije za sukcesijo, to je denarnih sredstev ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno 

banko Maribor d. d., Ljubljana, ter iz naslova denarnih sredstev in naložbe v JUBMES banko A.G., 

Beograd, pridobljenih na osnovi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, na dan 30. 11. 2017 znaša 

218.706.746 EUR. 

 

10. člen 

 (1) Namensko premoženje se vpiše v sodni register. 

(2) Sprememba vrste in vrednosti namenskega premoženja se vpiše v sodni register najmanj enkrat letno. 

 

V dopolnitvi odzivnega poročila vlada še navaja, da je spremenjeni 8. člen Akta o spremembah Akta o 

ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada podlaga za vpis naložbe LB in KBM 

v sodni register kot namensko premoženje sklada za nasledstvo in da dodatni ugotovitveni sklep vlade za 

vpis tega namenskega premoženja v sodni register ni potreben.  

2.1.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

S spremembo prvega odstavka 8. člena akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo je vlada, v skladu z zahtevo 

računskega sodišča, določbe tega akta v delu, ki se nanaša na določitev vrst namenskega premoženja sklada 

za nasledstvo, uskladila z 11. členom ZSNVPN. Sprememba 10. člena akta o ustanovitvi sklada za 

nasledstvo pa omogoča, da se sprememba vrste in vrednosti namenskega premoženja vpiše v sodni 

register najmanj enkrat letno. To pomeni, da bo na podlagi te določbe vlada morala zagotoviti vpis 

spremembe namenskega premoženja, ki izhaja iz spremembe akta o ustanovitvi, v sodni register 

v letu 201811. Vlada tako ni izpolnila zahteve iz revizijskega poročila, da naj zagotovi, da bo do konca 

leta 201712 v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri bo upoštevano vse prevzeto 

premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po ZSNVPN, ter presežki prihodkov nad 

odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje, vendar je s spremembo akta o ustanovitvi sklada 

za nasledstvo omogočila, da se ta vpis izvede kasneje.  

 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 

                                                      

10  Uradni list RS, št. 3/18. 
11  Do 30. 11. 2018. 
12  Do 27. 12. 2017, kot izhaja iz zahteve za odzivno poročilo. 
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Ne glede na navedeno opozarjamo, da računsko sodišče pri oceni zadovoljivosti popravljalnega ukrepa ni 

preverjalo pravilnosti zneska in načina izvedbe povečanja namenskega premoženja sklada za nasledstvo. 

Za tovrstne preveritve so potrebni revizijski postopki, ki bodo izvedeni v okviru vsakoletne revizije zbirne 

bilance stanja državnega proračuna.   

 

2.2 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje 

2.2.1 Opis nepravilnosti 

V točki 2.2.1.5.d revizijskega poročila je navedeno, da je na podlagi ugotovitev v revizijskem poročilu 

Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 201413 in podane zahteve za odzivno poročilo 

vlada morala izkazati, da je pripravila načrt aktivnosti, v okviru katerega bodo ministrstva razpolagala z 

ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bo mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana 

v upravljanje, in bodo lahko na tej podlagi ministrstva izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje. 

Na podlagi načrtovanih popravljalnih ukrepov naj bi imela ministrstva in vladne službe v letu 2016 lastno 

evidenco sredstev, danih v upravljanje, kar bi omogočilo ustrezen nadzor in evidentiranje teh sredstev. 

Ministrstva so v letu 2016 pričela z zbiranjem podatkov o analitiki – registru osnovnih sredstev posrednih 

proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PPU), do katerih izkazujejo terjatve za sredstva, dana v 

upravljanje. Ministrstva so sicer od večine PPU prejela zahtevane podatke, vendar pa na njihovi podlagi še 

niso vzpostavila lastne evidence, ki bi temeljila na podatkih po stanju na dan 31. 12. 2016 in bi se glede na 

poslovne spremembe pri prejemnikih sredstev med poslovnim letom lahko spreminjala in dopolnjevala.  
 
Glede na opisano smo v revizijskem poročilu ugotovili, da kljub že pričetim aktivnostim še ni vzpostavljen 

sistem, ki bi omogočal zadostno in neodvisno preverjanje izkazanih terjatev za sredstva, dana v 

upravljanje. Zato za zbirno bilanco stanja na dan 31. 12. 2016 še vedno velja enaka ugotovitev, kot je bila 

navedena že v revizijskih poročilih o zbirni bilanci stanja za leto 2015 in leto 2014. V obeh poročilih je bilo 

namreč ugotovljeno, da zaradi načina evidentiranja in vodenja evidenc izkazanega stanja terjatev za 

sredstva, dana v upravljanje, ni bilo mogoče potrditi, hkrati pa tudi ni bilo mogoče ugotoviti obsega 

morebitne napake tega stanja. Izvirne knjigovodske listine za spremembe, ki se izvajajo na sredstvih, danih 

v upravljanje, in ustrezne analitične evidence so namreč pri PPU, ki dobijo sredstva v upravljanje. Ti 

izkazujejo v svojih bilancah stanja obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Pravilnost terjatev za 

sredstva, dana v upravljanje, bi bilo zato mogoče potrditi na podlagi usklajenosti z obveznostmi za 

sredstva, prejeta v upravljanje, če bi bili ti podatki PPU revidirani. Ker pa revidiranih podatkov o 

sredstvih, danih v upravljanje, ministrstva nimajo14, obstaja dvom o pravilnosti izkazanih zneskov na teh 

                                                      

13  [URL: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/KAA36F5818D6BAE23C1257ED0003E33CA/$file/ZBS14_z_odredbo_web.pdf],  

14. 2. 2018.  
14  Nekateri PPU imajo tudi revidirane računovodske izkaze, vendar se ugotovitve revizorjev pri usklajevanju terjatev 

in obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, ne raziščejo in ustrezno upoštevajo. Tako je bilo na primer za 

računovodske izkaze Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016 izrečeno revizorjevo 

mnenje (z dne 20. 2. 2017) s pridržkom, ker vsa zemljišča še niso prenesena na sklad, kot to določa Zakon o 

Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10-UPB2), in zaradi 

neusklajenosti evidenc sklada o parcelah zemljišč. Podobno so revizorji glede zavodov opozarjali tudi na 

neusklajenosti zneskov terjatev in obveznosti za sredstva, dana v upravljanje (OI Ljubljana, Splošna bolnišnica 

Novo mesto in drugi). Tudi iz mnenj revizorjev je razvidno, da obstajajo tveganja glede pravilnosti izkazanega 

zneska za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, v zbirni bilanci stanja na dan 31. 12. 2016. 
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postavkah. Odvisnost ministrstev od podatkov, ki jim jih pošiljajo upravljavci sredstev, in pomanjkljivost 

teh podatkov kažeta tudi na to, da nadzor ministrstev nad PPU, ki imajo sredstva v upravljanju, ni ustrezen. 

 

Vlada je morala v odzivnem poročilu poročati o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila 

računskemu sodišču na podlagi revizije zbirne bilance stanja na dan 31. 12. 2014, in pripraviti nov načrt 

aktivnosti za še neizvedene aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi 

analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, 

in bo na tej podlagi mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje. 

2.2.2 Izkazani popravljalni ukrep 

Vlada v odzivnem poročilu navaja, da je Ministrstvo za finance leta 2016 na podlagi popravljalnega ukrepa, 

ki ga je vlada predstavila v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo o zbirni bilanci stanja za leto 2014 

izvedlo nekatere aktivnosti, ki so prispevale k izboljšanju knjigovodskih evidenc in zbiranju podatkov 

(analitične evidence osnovnih sredstev) PPU, saj so jih ti morali poslati ministrstvom zaradi nadzora nad 

temi sredstvi. V ta namen je Ministrstvo za finance pripravilo nov, dopolnjen obrazec za uskladitev 

terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju. V navodilih za izpolnjevanje obrazca Usklajevanje 

medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31. 12. 2016 je bilo med pojasnili 

navedeno, da morajo PPU v obrazec vpisati tudi podatke o celotni knjigovodski vrednosti 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter vire za ta sredstva, in sicer so to v večini 

proračunska sredstva, ki se izkazujejo na kontih skupine 98, ali prejeta sredstva iz donacij, ki se izkazujejo 

na kontih skupine 92 in uporabljajo za kritje stroškov amortizacije. 

 

Za zagotovitev pravilnosti in popolnosti podatkov v poslovnih knjigah se bodo pri usklajevanju sredstev 

za leto 2017 upoštevala tudi osnovna sredstva, ki so jih PPU nabavili iz prejetih donacij in jih imajo 

evidentirana na kontih razreda 0 in protikontih skupine 92. Ustrezno bo usklajen oziroma dopolnjen 

obrazec za uskladitev terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z navodili PPU za izpolnjevanje obrazca. 

 

Kadar PPU najemajo kredite, če seveda zakonodaja to dopušča, imajo vir za nabavo sredstev izkazan v 

skupini kontov 96 ali 97. Ta sredstva niso predmet usklajevanj sredstev v upravljanju. Omenjena sredstva 

so v bilanci stanja in premoženjski bilanci izkazana pri PPU in se v premoženjski bilanci ne pobotajo, pri 

tem pa ostajajo v razredu 0 ter na kontih skupin 96 in 97. Z vsakokratnim odplačilom kredita se menja 

tudi vir sredstev: zapirajo se obveznosti iz naslova posojil, vzpostavlja se vir v okviru skupine 98 in takrat 

tudi ta sredstva postanejo predmet usklajevanja terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju.  

 

Načrt nadaljnjih aktivnosti: 

• za nadzor ministrstev nad analitičnimi evidencami osnovnih sredstev PPU, na podlagi katerih bodo 

lahko potrdila stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, bo izvedena nadgradnja informacijskih 

sistemov MFERAC15 in UJPnet16; v MFERAC je predvidena vzpostavitev enotne evidence za vsa 

sredstva v upravljanju, tako da bodo podatki o knjiženih osnovnih sredstvih pri PPU poslani prek 

UJPnet in prevzeti v MFERAC; podatki bodo tako na voljo pristojnim ministrstvom za vpogled ter,  

 

                                                      

15  Enotni računovodski sistem Ministrstva za finance. 
16  Spletna aplikacija, namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov. 
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kar je najpomembnejše, za analizo in nadzor nad porabo sredstev, ki jih prejme PPU v upravljanje; 

enotna evidenca bo vzpostavljena januarja 2018, in sicer za podatke na dan 31. 12. 2017; 

• priprava dopolnjenega obrazca za uskladitev sredstev v upravljanju s podskupino kontov 922 – Prejete 

donacije. 

 

V dopolnitvi odzivnega poročila je vlada še navedla, da je bila v času priprave odzivnega poročila za še 

neizvedeno aktivnost, ki bi zagotovila možnost razpolaganja z ustreznimi analitičnimi evidencami, na 

podlagi katerih bodo lahko pristojna ministrstva izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, 

odgovorna Milena Bremšak, direktorica projekta MFERAC po pooblastilu. 

2.2.3 Ocena popravljalnega ukrepa 

Vlada je v odzivnem poročilu ustrezno poročala o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila 

računskemu sodišču na podlagi revizije zbirne bilance stanja na dan 31. 12. 2014, in pripravila nov načrt 

aktivnosti za še neizvedene aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi 

analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, 

in bo na tej podlagi mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje.  

 

Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 



Porevizijsko poročilo | VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 11 

 

3. MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH 

UKREPIH 
Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja 

proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 izdelala Vlada Republike Slovenije. Ocenili smo, da je 

odzivno poročilo, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, 

verodostojno. 

 

Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in 

dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo 

oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. 

 

S popravljalnimi ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije izkazala glede: 

• uskladitve Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada z določbami 

Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za 

nasledstvo ter zagotovitve, da bo v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri bo 

upoštevano vse prevzeto premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po Zakonu o Skladu 

Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo, ter 

presežki prihodkov nad odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje, in 

• poročanja o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila računskemu sodišču na podlagi 

revizije zbirne bilance stanja na dan 31. 12. 2014, in priprave novega načrta aktivnosti za še neizvedene 

aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi analitičnimi evidencami, 

na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, in bo na tej podlagi 

mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, 

so bili začeti postopki, ki so ali bodo zagotovili, da bodo odpravljene nepravilnosti, ugotovljene v 

revizijskem poročilu. 

 

Ocenjujemo, da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, zadovoljivi. 

 

 

 

Tomaž Vesel, 

generalni državni revizor 

 

Poslano: 

1. Vladi Republike Slovenije, priporočeno; 

2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 

3. arhivu. 
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javnega denarja
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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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