
 

 

Številka:  003-2/2010/5 
Datum:   25. 7. 2018 
 
Na podlagi 1. točke tretjega odstavka 12. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01 in 
109/12) izdajam 

- Pravilnik o točkovanju revizijskih dosežkov št. 3101-6/2002-1 z dne 18. 12. 2002,  
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o točkovanju revizijskih dosežkov, št. 3101-6/2002-12 z dne  

30. 11. 2007,  
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o točkovanju revizijskih dosežkov, št. 003-2/2010-3 z dne       

7. 4. 2010 in  
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o točkovanju revizijskih dosežkov, št. 003-2/2010-4  z dne     

25. 7. 2018 

 
PRAVILNIK O TOČKOVANJU REVIZIJSKIH DOSEŽKOV 

(prečiščeno besedilo) 
 
 

1. člen 
  
Ta pravilnik ureja način in postopek točkovanja revizijskih dosežkov. 
 
 

2. člen 
 
Revizijski dosežek se kategorizira in se označi s petmestno numerično kodo a.b.c.d.e: 
 
 a - oseba nadzora: 
 
  a = 1 ... državni proračun, 
  a = 2 ... državni, upravni ali občinski organ, javni sklad ali javni zavod 
   z več kot 200 zaposlenimi, 
  a = 3 ... državni, upravni ali občinski organ, javni sklad ali javni zavod 
   z največ 200 zaposlenimi, 
  a = 4 ... velika gospodarska družba, veliko javno podjetje, 
  a = 5 ... majhna ali srednje velika gospodarska družba, majhno ali 
                                     srednje veliko javno podjetje; 
 
 b – vrsta nadzora: 
  b = 0 ... vrsta nadzora ni razločevalni znak, 
  b = 1 ... revizija, 
  b = 2 ... inšpekcija,  
  b = 3 ... interna kontrola, ki se šteje kot ekvivalent za revizijo ali 
   inšpekcijo; 
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c – obseg nadzora: 
  c = 0 ... obseg nadzora ni razločevalni znak, 
  c = 1 ... celovit nadzor, 
  c = 2 ... selektiven nadzor; 
 
 d – cilj nadzora: 
  d = 0 ... cilj nadzora ni razločevalni znak, 
  d = 1 ... preizkus pravilnosti poslovanja,  
  d = 2 ... ocenjevanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja; 
 
 e - naloge v nadzoru: 

e = 1 …usmerjanje nadzora (član, vrhovni državni  revizor,  namestnik vrhovnega    
             državnega revizorja), zagotavljanje kakovosti (preveritve podrobnega načrta,  
             izvedbe revizije, osnutka in predloga poročila), načrtovanje nadzora, 
e = 2 ...  vodenje nadzora (vodja skupine, predsednik redakcijske komisije),  
             samostojna izvedba nadzora, 
e = 3 ...  sodelovanje pri izvedbi nadzora in  zagotavljanju kakovosti (član skupine,  
             član redakcijske komisije za revizijsko ali pravno področje). 

 
Interna kontrola, ki se šteje kot ekvivalent za revizijo ali inšpekcijo, obsega naslednja dela: 
1. delo v računovodstvu, 
2. delo v finančni službi, 
3. nadziranje proračunske porabe (ustrezna delovna mesta v državni upravi). 
  
Za posamezno kategorijo revizijskih dosežkov se določi štiri količinske razrede in točkovno osnovo. 
Količinskim razredom se priredi količinske faktorje 0, 1, 2, 3. Za posamezno kategorijo revizijskih 
dosežkov dobi revizor k*t točk, pri tem je k ustrezen količinski faktor in t ustrezna točkovna osnova. 
  
Količinske razrede in točkovne osnove določajo tabele 1, 2, 3, 4 in 5: tabelo 1 se uporabi za točkovanje 
kategorij, ki so podkategorije kategorije 1.0.0.0.0; tabelo 2 se uporabi za točkovanje podkategorij kategorije 
2.0.0.0.0; tabelo 3 se uporabi za točkovanje podkategorij kategorije 3.0.0.0.0; tabelo 4 se uporabi za 
točkovanje podkategorij kategorije 4.0.0.0.0; tabelo 5 se uporabi za točkovanje podkategorij kategorije 
5.0.0.0.0. 
  
Kot revizijski dosežek se šteje in točkuje tudi članek s področja revizije, javnih financ, računovodstva ali 
državnega proračuna, objavljen v strokovni ali znanstveni reviji; vsak članek se točkuje od 1 do 5 točk.  S 
15 točkami se točkuje eno leto sodelovanja v procesu  izvrševanja  revizijske pristojnosti računskega 
sodišča ali pri svetovanju uporabnikom javnih sredstev. 
 
Vse tabele so podane v Prilogi 1 in so sestavni del tega pravilnika. 
  
  

3. člen 
  
Točkovanje revizijskih dosežkov opravi komisija, ki jo imenuje predsednik računskega sodišča. 
Točkovanje se opravi na podlagi podatkov iz Vprašalnika za točkovanje revizijskih dosežkov, ki je priloga 
k temu pravilniku. 
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4. člen 
  
  
Ta pravilnik začne veljati z dnem izdaje.  
  
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o točkovanju revizijskih dosežkov št. 3501-2/96-3 
z dne 4. 12. 1996 s spremembami št. 3501-2/96-4 z dne 18. 12. 1996. 
  
 
 
 
Tomaž Vesel, 
predsednik računskega sodišča 
 
 
Priloga 1: Tabele 1 – 5  
Priloga 2: Vprašalnik  za točkovanje revizijskih dosežkov  
 
  


