
PRAVILNIK 

O PODELJEVANJU PRIZNANJA SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO 

1. člen 

Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) podeljuje priznanje za poseben prispevek k razvoju 

stroke. Namen priznanja je poudarjati strokovne dosežke in dati priznanje tistim strokovnjakom, ki so 

s svojim izjemnim delom bistveno pripomogli k napredku in uveljavitvi posameznih strok, ki sodijo v 

delovno področje Inštituta. 

Priznanja se podeljujejo za poseben prispevek k razvoju stroke za področje: 

• davkov, 

• notranje revizije, 

• ocenjevanja vrednosti, 

• računovodstva, 

• revizije, 

• revizije informacijskih sistemov. 

Inštitut podeljuje še posebno priznanje za splošni prispevek k delovanju Inštituta. 

2. člen 

Ta pravilnik določa merila in postopek za predlaganje kandidatov za priznanje ter način podelitve 

priznanja. 

3. člen  

Posameznik lahko dobi priznanje za prispevek k razvoju posamezne stroke le enkrat. 

4. člen 

Priznanje se lahko podeljuje  na volilni konferenci posamezne sekcije, za katero se podeljuje 

priznanje. 

Posebno priznanje se podeljuje na kongresu Inštituta. 

5. člen 

Prejemnike priznanj s področja davkov, notranje revizije, ocenjevanja vrednosti, računovodstva ali 

revizije informacijskih sistemov predlaga Odbor sekcije, s področja katerega se podeljuje priznanje.  

Prejemnike priznanj s področja revizije predlagajo najmanj 3 pooblaščeni revizorji. 

 

Prejemnike posebnih priznanj predlaga direktor Inštituta, Revizijski svet ali Strokovni svet. 

 

Predlog za dodelitev priznanja mora vsebovati:  

• podatke o kandidatu in 

• utemeljitev.  



Utemeljitev mora biti sestavljena tako, da organ, ki odloča o podelitvi priznanja, brez zamude in 

dodatnih informacij preveri utemeljitev in razsodi o upravičenosti kandidature.  

 

Predlog mora biti posredovan vsaj 3 mesece pred predvideno izročitvijo priznanja. 

 

6. člen 

 

Za priznanja s področja posameznih strok so lahko predlagani imetniki strokovnega naziva, ki ga 

podeljuje Inštitut, s področja, za katero se priznanje podeljuje. 

Posebno priznanje Inštitut lahko podeli kateremu koli posamezniku ali organizaciji, ki je pomembno 

prispevala k delovanju in ugledu Inštituta. 

 

7. člen 

 

Kriteriji za dodelitev priznanj za prispevek k razvoju stroke so:  

• izjemni dosežki na posameznem strokovnem področju, 

• pomembni prispevek k teoriji in razvoju prakse posameznega strokovnega področja, 

• pomembni prispevek k izboljšavam na strokovnem področju, 

• dejanja oz prizadevanja, ki so prispevala k izboljšanju stroke oziroma njene organizacije, 

tudi promocija stroke v strokovni oziroma splošni javnosti. 

 

Kriteriji za dodelitev posebnega priznanja so:  

• pomembni prispevek k delovanju Inštituta, 

• dejanja oz. prizadevanja, ki so prispevala k izboljšanju delovanja oziroma organizacije 

Inštituta,  

• promocija Inštituta v strokovni in/ali splošni javnosti. 

 

 

 8. člen 

 

O podelitvi priznanj s področja davkov, notranje revizije, ocenjevanja vrednosti, računovodstva in 

revizije informacijskih sistemov odloča Strokovni svet Inštituta. 

 

O podelitvi priznanj s področja revizije odloča Revizijski svet Inštituta. 

 

O podelitvi posebnih priznanj odloča Svet Inštituta. 

 

9. člen 

 

Prejemniki priznanj se objavijo na spletni strani Inštituta. O podeljenih priznanjih se vodi posebna 

evidenca, ki se shrani v arhivu Inštituta.  

 

10. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi Svet Inštituta.  


