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1. 1. Pravne in strokovne podlage za delovanje Pravne in strokovne podlage za delovanje 
državnega notranjega revizorjadržavnega notranjega revizorja

Zakon o javnih financahZakon o javnih financahZakon o javnih financahZakon o javnih financah
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financsistema notranjega nadzora javnih financ
Usmeritve za državno notranje revidiranjeUsmeritve za državno notranje revidiranje
StrategijaStrategija razvoja notranjega nadzora javnih financ razvoja notranjega nadzora javnih financ 

v Republiki Sloveniji za obdobje 2011 do 2015v Republiki Sloveniji za obdobje 2011 do 2015
Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega Politika vzpostavitve in razvoja sistema notranjega 
d  j ih fi   R bliki Sl ijid  j ih fi   R bliki Sl ijinadzora javnih financ v Republiki Slovenijinadzora javnih financ v Republiki Sloveniji

Kodeks poklicne etike notranjega revizorjaKodeks poklicne etike notranjega revizorja

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar 3

Zakon o javnih financahZakon o javnih financah
4. odstavek 100. člena ZJF4. odstavek 100. člena ZJF

NotranjiNotranji revizor opravlja revidiranje v skladu s kodeksom poklicne revizor opravlja revidiranje v skladu s kodeksom poklicne jj j jj j
etike notranjih revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja, ki etike notranjih revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja, ki 
jih izda minister, pristojen za finance na podlagi prehodnega jih izda minister, pristojen za finance na podlagi prehodnega 
mnenja Računskega sodišča Republike Slovenije. mnenja Računskega sodišča Republike Slovenije. 

5. odstavek 100. člena ZJF5. odstavek 100. člena ZJF
Notranji revizor mora biti pri svojem delu samostojen in Notranji revizor mora biti pri svojem delu samostojen in 
neodvisen. neodvisen. 
Predvsem mora biti samostojen:Predvsem mora biti samostojen:
•• pri pripravi predlogov revizijskih načrtov, pri pripravi predlogov revizijskih načrtov, p p p p g j ,p p p p g j ,
•• pripri izbiri revizijskih metod,izbiri revizijskih metod,
•• pripri poročanju, poročanju, 
•• pripri dajanju priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja. dajanju priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja. 

PriPri opravljanju revizij mora imeti notranji revizor prost dostop do opravljanju revizij mora imeti notranji revizor prost dostop do 
prostorov, dokumentov in oseb, povezanih z revizijo. prostorov, dokumentov in oseb, povezanih z revizijo. 

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar

4



5.12.2011

3

Zakon o javnih financahZakon o javnih financah
6. odstavek 100. člena ZJF6. odstavek 100. člena ZJF

N t ji i    lj ti b ih d ih N t ji i    lj ti b ih d ih Notranji revizor ne sme opravljati nobenih drugih Notranji revizor ne sme opravljati nobenih drugih 
operativnih nalog in ne sme opravljati revizije v postopkih, operativnih nalog in ne sme opravljati revizije v postopkih, 
v katerih je poprej sodeloval.v katerih je poprej sodeloval.

Za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja Za razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja 
notranjega nadzora javnih financ je odgovorno ministrstvo notranjega nadzora javnih financ je odgovorno ministrstvo 
pristojno za finance.pristojno za finance.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Pravilnik o usmeritvah za usklajeno Pravilnik o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financjavnih financjavnih financjavnih financ

9. člen 9. člen –– notranje revidiranje zajema neodvisno in notranje revidiranje zajema neodvisno in 
nepristransko naknadno preverjanje  poslovanja ter nepristransko naknadno preverjanje  poslovanja ter 
svetovanja, namenjeno izboljšanju poslovanja. svetovanja, namenjeno izboljšanju poslovanja. 

NotranjaNotranja revizijarevizija je funkcionalno sredstvo, s katerim je funkcionalno sredstvo, s katerim 
vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje vodstvo iz neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje 
kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in o kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in o 
obvladovanju tveganj na še sprejemljivi ravni.obvladovanju tveganj na še sprejemljivi ravni.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Pravilnik o usmeritvah za usklajeno Pravilnik o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financjavnih financ

16. člen 16. člen –– Pravila izvajanja notranjega revidiranja  Pravila izvajanja notranjega revidiranja  
Za zagotovitev neodvisnega in kakovostnega izvajanja Za zagotovitev neodvisnega in kakovostnega izvajanja 
notranjega revidiranja morajo proračunski uporabniki pri notranjega revidiranja morajo proračunski uporabniki pri 
ustanavljanju notranje revizijske službe upoštevati ustanavljanju notranje revizijske službe upoštevati 
usmeritve za državno notranje revidiranja in sicer zlasti usmeritve za državno notranje revidiranja in sicer zlasti 
glede: glede: 

• Neodvisnosti notranje revizijske službe• Neodvisnosti notranje revizijske službe
• Poklicne strokovnosti in zadostnega osebja
• Stalnega izobraževanja in usposabljanja osebja
• Usklajenosti dela notranje revizije z delom drugih organov 

nadzora v državi in Računskim sodiščem
• Zagotavljanje meril za vrednotenje delovanja notranje 

revizijske službe

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Pravilnik o usmeritvah za usklajeno Pravilnik o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora delovanje sistema notranjega nadzora 
javnih financjavnih financjavnih financjavnih financ

Določa tudi, da morajo pri zaposlitvi in razrešitvi notranjih Določa tudi, da morajo pri zaposlitvi in razrešitvi notranjih 
revizorjev upoštevati mnenje vodje notranje revizijske revizorjev upoštevati mnenje vodje notranje revizijske 
službe, pri imenovanju in razrešitvi vodje notranje službe, pri imenovanju in razrešitvi vodje notranje 
revizijske službe pa morajo predhodno pridobiti mnenje revizijske službe pa morajo predhodno pridobiti mnenje 
Urada RS za nadzor proračuna.Urada RS za nadzor proračuna.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar

8



5.12.2011

5

Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financsistema notranjega nadzora javnih financ

4. člen določa, da je Urad RS za nadzor proračuna pristojen 4. člen določa, da je Urad RS za nadzor proračuna pristojen 
organ razvoj, usmerjevanje in koordinacijo delovanja organ razvoj, usmerjevanje in koordinacijo delovanja 
notranjega nadzora javnih financ:notranjega nadzora javnih financ:
•• razvija in skrbi za enotno uporabo metodik in tehnik državnega notranjega          razvija in skrbi za enotno uporabo metodik in tehnik državnega notranjega          

revidiranja, revidiranja, 

•• spremlja izvajanja usmeritev za državno notranje revidiranje, spremlja izvajanja usmeritev za državno notranje revidiranje, 

•• pregleduje notranje akte o organiziranosti in delovanju notranje revizije pregleduje notranje akte o organiziranosti in delovanju notranje revizije 

proračunskih uporabnikov,proračunskih uporabnikov,

•• usklajuje naloge notranjih revizijskih služb v skupnih projektih, ki jih sofinancira usklajuje naloge notranjih revizijskih služb v skupnih projektih, ki jih sofinancira 

evropska unija in v katerih sodeluje več kot en proračunski uporabnik,evropska unija in v katerih sodeluje več kot en proračunski uporabnik,

•• daje strokovno pomoč pri izvajanju notranjega revidiranja proračunskim daje strokovno pomoč pri izvajanju notranjega revidiranja proračunskim 

uporabnikom in njihovim notranjim revizijskim službam.  uporabnikom in njihovim notranjim revizijskim službam.  

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja,
mag. Simona Žnidar
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Usmeritve za državno notranje revidiranjeUsmeritve za državno notranje revidiranje

NotranjeNotranje revidiranjerevidiranjeNotranjeNotranje revidiranjerevidiranje
je funkcija je funkcija neodvisnega in nepristranskega preverjanja neodvisnega in nepristranskega preverjanja 

ter svetovanjater svetovanja, namenjena izboljšanju poslovanja , namenjena izboljšanju poslovanja 
proračunskega uporabnika  proračunskega uporabnika  

je pripomoček, s katerim predstojnik proračunskega uporabnika je pripomoček, s katerim predstojnik proračunskega uporabnika 
iz iz neodvisnega vira neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole dobi zagotovilo, da notranje kontrole 
izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in da se tveganja 
obvladujejo na še obvladujejo na še sprejemljivisprejemljivi ravniravni

zagotavlja neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu zagotavlja neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu zagotavlja neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu zagotavlja neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu 
za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in 
postopkov postopkov poslovodenjaposlovodenja, zlasti pri razvoju novih sistemov in , zlasti pri razvoju novih sistemov in 
postopkovpostopkov

funkcijafunkcija neodvisnega ocenjevanjaneodvisnega ocenjevanja, ki jo opravljajo notranje , ki jo opravljajo notranje 
revizijske službe pri proračunskih uporabnikihrevizijske službe pri proračunskih uporabnikih

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Usmeritve za državno notranje revidiranjeUsmeritve za državno notranje revidiranje
povzemajo standarde notranjega revidiranja za proračunske povzemajo standarde notranjega revidiranja za proračunske 
uporabnike, ki temeljijo na mednarodnih standardih Inštituta za uporabnike, ki temeljijo na mednarodnih standardih Inštituta za p , j jp , j j
notranjo revizijonotranjo revizijo

Standard lastnosti Standard lastnosti 

Neodvisnost in nepristranskost Neodvisnost in nepristranskost (1100) določa, (1100) določa, 
da je funkcija notranjega revidiranja neodvisna in da so da je funkcija notranjega revidiranja neodvisna in da so 
notranji revizorji pri svojem delu nepristranski. notranji revizorji pri svojem delu nepristranski. 
Organizacijska neodvisnost Organizacijska neodvisnost (1110) pomeni, da mora biti (1110) pomeni, da mora biti 
notranje revidiranje neodvisno od dejavnosti, ki se notranje revidiranje neodvisno od dejavnosti, ki se 
revidira, da se lahko sprejema nepristranske sklepe in daje revidira, da se lahko sprejema nepristranske sklepe in daje 
nepristranska priporočila. nepristranska priporočila. 
Zmanjšanje neodvisnosti in nepristranskosti Zmanjšanje neodvisnosti in nepristranskosti (1130) (1130) 
podrobnosti o tem zmanjšanju je treba razkriti podrobnosti o tem zmanjšanju je treba razkriti 
predstojniku proračunskega uporabnika. predstojniku proračunskega uporabnika. 

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Usmeritve za državno notranje revidiranjeUsmeritve za državno notranje revidiranje
drugi del: Praksa drugi del: Praksa in postopki in postopki -- opredeljujeopredeljuje

Organizacija in neodvisnost Organizacija in neodvisnost 

•• notranje revizijska služba  je za svoje delo odgovorna notranje revizijska služba  je za svoje delo odgovorna 
predstojniku oziroma poslovodnemu organu proračunskega predstojniku oziroma poslovodnemu organu proračunskega 
uporabnikauporabnika

•• notranji revizorji so za izvajanje nalog v zvezi z notranjim notranji revizorji so za izvajanje nalog v zvezi z notranjim 
revidiranjem odgovorni vodji služberevidiranjem odgovorni vodji službe

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Usmeritve za državno notranje revidiranjeUsmeritve za državno notranje revidiranje
drugi del: Praksa in drugi del: Praksa in postopkipostopki -- opredeljujeopredeljuje

NotranjeNotranje revizijskarevizijska službaslužba je je popo enieni stranistrani neposrednoneposredno podrejenapodrejena
predstojnikupredstojniku proračunskegaproračunskega uporabnikauporabnika torejtorej tistemutistemu, , kiki je je 
zaposlilzaposlil notranjenotranje revizorjerevizorje in in kiki jimjim določadoloča njihovenjihove nalogenaloge in in 
formalneformalne pogojepogoje deladela, , popo drugidrugi stranistrani pa je pa je notranjenotranje revizijskarevizijska
službaslužba pripri svojemsvojem deludelu neodvisnaneodvisna z z upoštevanjemupoštevanjem standardovstandardov
notranjeganotranjega revidiranjarevidiranja in in usmeritevusmeritev..

NotranjeNotranje revizijskarevizijska službaslužba moramora bitibiti neodvisnaneodvisna   dada lahkolahko notranjinotranjiNotranjeNotranje revizijskarevizijska službaslužba moramora bitibiti neodvisnaneodvisna, , dada lahkolahko notranjinotranji
revizorjirevizorji dosežejodosežejo svojesvoje ciljecilje nana načinnačin, , kiki zagotavljazagotavlja učinkovitoučinkovito in in 
nepristranskonepristransko strokovnostrokovno presojopresojo in in dajedaje priporočilapriporočila..

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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StrategijaStrategija notranjeganotranjega nadzoranadzora javnihjavnih financfinanc
20112011--20152015
dvadva posebnaposebna ciljacilja ::

1.1.razvojrazvoj funkcijefunkcije notranjeganotranjega revidiranjarevidiranja
• Zagotavljanje kvalitete notranjega revidiranja,
• Smotrno zagotavljanje notranjega revidiranja,
• IT podpora notranjemu revidiranju in
• Proučitev vrednotenja delovnega mesta notranjega revizorja

2.2.krepitevkrepitev poslovodneposlovodne odgovornostiodgovornosti. . 2.2.krepitevkrepitev poslovodneposlovodne odgovornostiodgovornosti. . 
• Izobraževanje predstojnikov in poslovodnih organov ter vseh

vodstvenih ravni s področja notranjega nadzora javnih financ in
• Uvajanje izjave predstojnikov oziroma poslovodnih organov o 

zanesljivosti delovanja notranjih kontrol.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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2. Neodvisno delovanje državnega       2. Neodvisno delovanje državnega       
notranjega revizorjanotranjega revizorja

NeodvisnostNeodvisnost notranje revizijske službenotranje revizijske službe
Neodvisnost delovanja notranjega revizorjaNeodvisnost delovanja notranjega revizorja

Organizacijska neodvisnost in Organizacijska neodvisnost in 
Funkcionalna neodvisnostFunkcionalna neodvisnost
Status državnega notranjega revizorjaStatus državnega notranjega revizorja
Pogoji imenovanja in razreševanja državnih notranjih    Pogoji imenovanja in razreševanja državnih notranjih    Pogoji imenovanja in razreševanja državnih notranjih    Pogoji imenovanja in razreševanja državnih notranjih    

revizorjevrevizorjev
Neizvajanje izvršilnih funkcijNeizvajanje izvršilnih funkcij

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Organizacijska neodvisnostOrganizacijska neodvisnost
Se zagotovi:Se zagotovi:

z ustrezno umestitvijo notranje revizijske službe v z ustrezno umestitvijo notranje revizijske službe v z ustrezno umestitvijo notranje revizijske službe v z ustrezno umestitvijo notranje revizijske službe v 
organizacijski ustrojorganizacijski ustroj

z neposredno podrejenostjo predstojniku z neposredno podrejenostjo predstojniku 
proračunskega uporabnikaproračunskega uporabnika

z ustrezno opredelitvijo v internem aktu o notranji z ustrezno opredelitvijo v internem aktu o notranji 
organizaciji  in v internem aktu o zagotavljanju organizaciji  in v internem aktu o zagotavljanju 
notranjega revidiranjanotranjega revidiranja

Notranje revizijska služba mora biti neodvisna od Notranje revizijska služba mora biti neodvisna od 
drugih notranje drugih notranje organizacijskihorganizacijskih enotenot, kar pomeni , kar pomeni 
neposredna podrejenost predstojniku, ki se krepi neposredna podrejenost predstojniku, ki se krepi 
predvsem z ozaveščenostjo in dejanji predstojnikapredvsem z ozaveščenostjo in dejanji predstojnika

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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OrganizacijskaOrganizacijska neodvisnostneodvisnost

Mora Mora zagotavljatizagotavljati::
dada notranjinotranji revizorrevizor poročaporoča neposrednoneposredno predstojnikupredstojniku

proračunskegaproračunskega uporabnikauporabnika, , 
dada imaima neoviranneoviran dostopdostop do do predstojnikapredstojnika,,
dada je je obveščenobveščen o o vsehvseh pomembnihpomembnih sestankihsestankih in in 

dogodkihdogodkih in o in o njihnjih prejemaprejema zapisnikezapisnike, , 
dada je je vabljenvabljen nana kolegijekolegije in in drugedruge pomembnepomembne sestankesestanke

v v okviruokviru vodstvavodstva proračunskegaproračunskega uporabnikauporabnika,,
dada ne ne izvajaizvaja izvršilnihizvršilnih funkcijfunkcij   kiki nisoniso povezanepovezane z z dada ne ne izvajaizvaja izvršilnihizvršilnih funkcijfunkcij, , kiki nisoniso povezanepovezane z z 

notranjonotranjo revizijorevizijo,,
dada je je vodstvovodstvo nana vsehvseh ravnehravneh v v organizacijiorganizaciji seznanjenoseznanjeno

z z dejavnostjodejavnostjo notranjeganotranjega revidiranjarevidiranja in in dada se se zavedazaveda
njegoveganjegovega pomenapomena..

Neodvisno delovanje državnega 
notranjega revizorja, mag. 

17

Funkcionalna neodvisnostFunkcionalna neodvisnost
Je temeljni pogoj za delovanje notranjega revizorja in 
pomeni, da je notranja revizija neodvisna od dejavnosti, ki p , j j j j ,
jih revidira, da je neposredno podrejena predstojniku in 
mu tudi neposredno poroča. 

Zagotavlja se:
s posebnim statusom notranjega revizorja, 
s posebnimi pogoji za imenovanje in razreševanje 

notranjih revizorjev, 
 t lj j i j j i šil ih f k ij  t i z zagotavljanjem neizvajanja izvršilnih funkcij s strani 

notranjih revizorjev, 
s samostojnostjo pri izvajanju revizij in poročanju o 

ugotovitvah in predlaganju izboljšav predstojniku,
z zadostnim številom notranjih revizorjev  in drugega 

osebja  za nerevizijska dela.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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FunkcionalnaFunkcionalna neodvisnostneodvisnost

Ustreznost preverja tudi Urad RS za nadzorUstreznost preverja tudi Urad RS za nadzor
proračuna z Vprašalnikom k letnemu poročilu
notranje revizijske službe. 

Ustreznost preverja z vprašanji tipa da/ne in sicer
glede: 
1.neposredne podrejenosti predstojniku proračunskega
uporabnikauporabnika,
2.neoviranega dostopa do predstojnika proračunskega
uporabnika,
3.neposrednega poročanja predstojniku proračunskega
uporabnika (z revizijskimi, letnimi poročili),
4.zagotavljanje izogibanja konfliktom interesov,

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Ustreznost preverja z vprašanji tipa da/ne in sicer
glede: 

5.težav pri komunikaciji z okoljem, 
6.stalne obveščenosti o pomembnih sestankih,
7.neovirane dostopnosti na pomembne sestanke (kolegiji, 
upravni odbor,...),
8.sprotnega obveščanja in/oziroma prejemanja zapisnikov
s pomembnih sestankov,
9.ali predstojnik z razumevanjem sprejema delovanje

t j i ij k l žb  kl d  k d k klinotranje revizijske službe v skladu s kodeksom poklicne
etike in 
10.predstojnik ravna v skladu z določbami o neodvisnosti v 
pravilniku o delovanju notranje revizijske službe.

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar

20



5.12.2011

11

PodatkiPodatki povzetipovzeti iziz letnegaletnega poročilaporočila zaza 20102010

11 Št ilŠt il j tihj tih l t ihl t ih čilčil (291)(291)1.1.ŠteviloŠtevilo prejetihprejetih letnihletnih poročilporočil (291)(291)

10%

19%

lastne skupne zunanji

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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71%

PodatkiPodatki povzetipovzeti iziz letnegaletnega poročilaporočila zaza 20102010

22 Št ilŠt il j tihj tih š l ikš l ik (38 3)2.2.ŠteviloŠtevilo prejetihprejetih vprašalnikovvprašalnikov (38-3)

42%

58%

poslali niso poslali

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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PodatkiPodatki povzetipovzeti iziz letnegaletnega poročilaporočila zaza 20102010
1.1.Ne Ne zagotavljazagotavlja se se zadostnegazadostnega številaštevila notranjihnotranjih revizorjevrevizorjev
–– v v glavnemglavnem je je zaposlenzaposlen 1 1 revizorrevizorgg jj pp
2.2.Ne vključujejo celotnega kontrolnega okolja, ki ga je Ne vključujejo celotnega kontrolnega okolja, ki ga je 
potrebno revidirati v revizijskem ciklu   potrebno revidirati v revizijskem ciklu   
3.3.Ni Ni zagotovljenegazagotovljenega administrativnegaadministrativnega in in tehničnegatehničnega
osebjaosebja
4.4.OkoljeOkolje deladela ne ne zagotavljazagotavlja izogibanjeizogibanje konfliktomkonfliktom interesovinteresov
5.5.NimajoNimajo neoviraneganeoviranega dostopadostopa do do predstojnikapredstojnika, , čepravčeprav mu mu 
neposrednoneposredno lahkolahko poročajoporočajo
66 Ob t j jOb t j j t žt ž ii k ik ijik ik iji   k ljk lj6.6.ObstajajoObstajajo težavetežave pripri komunikacijikomunikaciji z z okoljemokoljem
7.7.ObveščenostObveščenost o o pomembnihpomembnih sestankihsestankih in in samsam dostopdostop nana
sestankesestanke je je oteženotežen, , čepravčeprav predstojnikipredstojniki z z razumevanjemrazumevanjem
sprejemajosprejemajo delovanjedelovanje notranjenotranje revizijskerevizijske službeslužbe

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Nezadostno število notranjih revizorjev
-vpliva na pripravo strateškega in letnega načrta; v 
strateški in letni načrt se velikokrat ne vključuje celotno 
kontrolno okolje

Ni administrativnega in tehničnega osebja
-Notranji revizorji opravljajo vsa administrativna dela, 
velikokrat tudi na račun notranjih revizij

Neoviran dostop do predstojnika
-Kaj pomeni neoviran dostop do predstojnika?  

Poročanje neposredno predstojniku
-Kaj pomeni neposredno poročanje predstojniku?  

Obveščenost o pomembnih sestankih, otežen dostop na 
pomembne sestanke
-Kaj pomeni neoviran dostop na pomembne sestanke?  

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Poseben status državnih notranjih revizorjevPoseben status državnih notranjih revizorjev

Zahteve po posebnem statusu državnih notranjih revizorjev Zahteve po posebnem statusu državnih notranjih revizorjev 
v desetletnem obdobju še niso bile realizirane oziroma 
dosežene (politika 2002, strategije 2005-2008, 2011-2015)

Zahteve notranjega revizorja so opredeljene v Zakonu o 
javnih financah  (100a. člen):

• Potrdilo za naziv državni notranji revizor ali
• Potrdilo za naziv preizkušeni državni notranji revizor

Zahteve za zasedbo delovnega mesta notranjega revizorja 
so opredeljene v Prilogi Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in  nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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delovno delovno mestomesto podsekretarpodsekretar//sekretarsekretar
Univerzitetna oz. najmanj visoka strokovna s 

specializacijo ali magisterijemp j g j
6 let /7 let,
41 plačni razred /44 plačni razred

delovno delovno mestomesto podsekretarpodsekretar//sekretarsekretar ––
notranji revizornotranji revizor

Univerzitetna oz. najmanj visoka strokovna s 
specializacijo ali magisterijem

6 let / 7 let,
41 plačni razred /44 plačni razred
Izpit za državnega Izpit za državnega notranjeganotranjega revizorjarevizorja //
IzpitIzpit zaza preizkušenegapreizkušenega državnegadržavnega notranjeganotranjega revizorjarevizorja

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Imenovanje in razreševanje državnih Imenovanje in razreševanje državnih 
notranjih revizorjev  notranjih revizorjev  

Ni utečene prakse, da bi pri imenovanju in 
razrešitvi vodje notranje revizijske službe 
proračunski uporabniki  predhodno pridobili 
mnenje Urada RS za nadzor proračuna. 

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Neizvajanje izvršilnih funkcijNeizvajanje izvršilnih funkcij

k di il ikk di il ik i hi hZJF kot tudi Pravilnik o ZJF kot tudi Pravilnik o usmeritvahusmeritvah
določatadoločata::

da notranji revizor ne sme opravljati da notranji revizor ne sme opravljati 
drugih drugih operativnihoperativnih nalognalog, , 

ne sme opravljati revizij v postopkih, v ne sme opravljati revizij v postopkih, v 
katerih je poprej sodeloval, kar pomeni, da katerih je poprej sodeloval, kar pomeni, da 
ne sme biti odgovoren ne sme biti odgovoren zaza izvršilneizvršilne funkcije funkcije 
ali za razvoj in vzpostavitev sistemov ali za razvoj in vzpostavitev sistemov 
kontrol.kontrol.

DelovnaDelovna skupina_sklep.pdfskupina_sklep.pdf
Sklep o imenovanju odgovorne Sklep o imenovanju odgovorne osebe.pdfosebe.pdf

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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3. 3. Vzroki za zmanjšano neodvisnost pri Vzroki za zmanjšano neodvisnost pri 
delovanju državnega notranjega revizorja  delovanju državnega notranjega revizorja  

Neustrezna ozaveščenost predstojnikov Neustrezna ozaveščenost predstojnikov 
proračunskih uporabnikov in drugega proračunskih uporabnikov in drugega 
vodstvenega kadravodstvenega kadra

Neustrezni položaj notranjih revizorjev, še Neustrezni položaj notranjih revizorjev, še 
posebej vodje notranje revizijske službe posebej vodje notranje revizijske službe 

Nezadostno število notranjih revizorjev  Nezadostno število notranjih revizorjev  

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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PosledičnoPosledično se ne se ne zagotavljazagotavlja:  :  
dostopdostop do predstojnika proračunskega do predstojnika proračunskega 

uporabnika  uporabnika  ustreznoustrezno poročanjeporočanjeuporabnika, uporabnika, ustreznoustrezno poročanjeporočanje
komunikacija z okoljemkomunikacija z okoljem
obveščenost o pomembnih sestankihobveščenost o pomembnih sestankih
dostop na pomembne sestankedostop na pomembne sestanke
sprotno obveščanje in prejemanje sprotno obveščanje in prejemanje 

zapisnikov s pomembnih sestankovzapisnikov s pomembnih sestankovp pp p
preko nezadostnega števila notranjih preko nezadostnega števila notranjih 

revizorjev vpliv revizorjev vpliv nana kontrolnokontrolno okoljeokolje
odrejanjeodrejanje drugihdrugih operativnihoperativnih nalognalog

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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4. 4. Aktivnosti za izboljšanje neodvisnega Aktivnosti za izboljšanje neodvisnega 
delovanja državnega notranjega revizorja  delovanja državnega notranjega revizorja  

Krepitev poslovodne odgovornostiKrepitev poslovodne odgovornosti

Ureditev statusa državnega notranjega Ureditev statusa državnega notranjega 
revizorjarevizorja

Povečanje števila notranjih revizorjevPovečanje števila notranjih revizorjev

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Z ureditvijo statusa državnega notranjega Z ureditvijo statusa državnega notranjega 
revizorja kot tudi krepitvijo poslovodne revizorja kot tudi krepitvijo poslovodne revizorja kot tudi krepitvijo poslovodne revizorja kot tudi krepitvijo poslovodne 
odgovornosti in  odgovornosti in  zagotavljanjazagotavljanja ustreznega ustreznega 
števila notranjih revizorjev  se lahko števila notranjih revizorjev  se lahko 
bistveno izboljša oziroma zagotovi bistveno izboljša oziroma zagotovi 
neodvisnost delovanja notranjega revizorja. neodvisnost delovanja notranjega revizorja. 

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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Tako se mu zagotovi:Tako se mu zagotovi:
Neoviran dostop do predstojnika,Neoviran dostop do predstojnika,

i j j i šil ih f k iji j j i šil ih f k ijNeizvajanje izvršilnih funkcij,Neizvajanje izvršilnih funkcij,
Ustrezno komunikacijo z okoljem, Ustrezno komunikacijo z okoljem, 
Udeležbo oziroma neoviran dostop do Udeležbo oziroma neoviran dostop do 

pomembnih sestankov, kot tudi stalno pomembnih sestankov, kot tudi stalno 
obveščenost o pomembnih sestankih,obveščenost o pomembnih sestankih,

Sprotno obveščanje oziroma prejemanje Sprotno obveščanje oziroma prejemanje p j p j jp j p j j
zapisnikovzapisnikov

Zadostno število notranjih revizorjev za  Zadostno število notranjih revizorjev za  
revidiranje revidiranje celotnegacelotnega kontrolnegakontrolnega okolja okolja 
skladno z oceno tveganjaskladno z oceno tveganja

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar
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In za konec……In za konec……

….…kakšne so vaše izkušnje glede ….…kakšne so vaše izkušnje glede 
zagotavljanja neodvisnosti?zagotavljanja neodvisnosti?

……hvala za pozornost!……hvala za pozornost!

Neodvisno delovanje državnega notranjega revizorja, 
mag. Simona Žnidar

34



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


