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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 

vabi k oddaji ponudbe za revizijo evropskega projekta “SPREGOVORI - SPEAK UP”   

1. Predstavitev 
 

Transparency International je mednarodna organizacija za vzpostavljanje integritete, 

transparentnosti, odgovornosti in preprečevanja korupcije. Po svetu ima več kot 100 samostojnih 

partnerjev in osrednjo institucijo mednarodni sekretariat v Berlinu. Transparency International 

povečuje ozaveščenost o škodljivih učinkih korupcije in sodeluje z vladami, s podjetji in z nevladnimi 

organizacijami, njen namen pa je razvoj in izvajanje učinkovitih ukrepov za spopadanje s korupcijo. 

 

Transparency International Slovenia (v nadaljevanju TI Slovenia oz. naročnik) kot partner 

Transparency International pri izvedbi projekta "Speak UP II", projekt (HOME / 2012 / ISEC / AG / 

Finec / 4000004407), financiranega s strani evropske komisije, vabi k oddaji ponudbe za revizijo 

projekta.  

 

2. Projekt »SPREGOVORI«  

 

Leta 2003 so se pod okriljem organizacije Transparency International v nekaterih državah odprli prvi 

centri za zagovorništvo in pravno svetovanje (Advocacy and Legal Advice Center – ALAC). Ti nudijo 

brezplačno in zaupno pravno svetovanje pričam in žrtvam korupcije. S tem preprostim in 

verodostojnim mehanizmom se državljanom pomaga v boju proti korupciji in prepoznava najbolj 

kritična področja korupcije, v katerih so reforme najbolj potrebne. Na podlagi podatkov, pridobljenih 

prek delovanja centra, o posledicah in mehanizmih korupcije, Transparency International oblikuje in 

sodeluje v strateškem zagovorništvu za sistemske spremembe v področni zakonodaji in praksi. 

 

Leta 2014 je s projektom Spregovori takšen center v Sloveniji odprl tudi Transparency International 

Slovenia. 
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3. Ključni cilji projekta  

 
 Uporaba vseh pravnih mehanizmov, ki so na voljo v civilnem sektorju, vključno z nudenjem 

brezplačnega pravnega svetovanja. 

 Zagotoviti alternativni pravni instrument državljanom, ki se soočajo s problemom korupcije. 

 Preko teh dejavnosti ugotavljamo širše strukturne, institucionalne in pravne pomanjkljivosti 

sistema ter si prizadevamo razviti strateško zagovorništvo, ki prinaša sistemske rešitve 

spremembe področne zakonodaje. 

 

4. Zahtevane naloge / storitve izvajalca  

 

Projekt v vrednosti 152.968,57 EUR se je začel  1. 3. 2014 in zaključil 30. 12. 2015. Revizijo projekta je 

potrebno opraviti v času med 1. – 22. februarjem , original revizijsko poročilo je potrebo predstaviti 

do 3. marca in oddati do 7.marca 2016 v dveh izvodih v tiskani obliki.  

 

Predviden časovni razpored: 

Naloge  Vloga podjetja   Časovni razpored 

Pregled in ocena ponudbe  Ponudba   Januar 2015 

Podpis pogodbe  Podpis Januar 2015 

Izvedba revizije  Kratko poročilo, usklajevanje z 

naročnikom 

Februar 2015 

Zaključek, predstavitev in potrditev 

poročila 

Predstavitev končnega izdelka 

naročniku 

Marec 2015  

Oddaja poročila Tiskani izvodi  Marec 2015 

 
 
Vsi, ki ste zainteresirani za pridobitev zgoraj navedene storitve vabimo, da nam pošljete ponudbo.  
Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk. 

 

Opis kriterijev  Maksimalno število točk 

Cena 20 

Časovni okvir  10 

Izkušnje   10 

Reference  10 

Skupaj :  50 
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5. Predložitev vlog: 
 

Vaše cenjene ponudbe pošljite po elektronski pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za 

revizijo projekta – SPREGOVORI!« 

  

Rok za oddajo ponudbe je 25. 1. 2015. 

 

 

6. Prijave morajo vsebovati: 
 

 Plan dela (časovni razpored z jasnim predvidenim začetkom in zaključkom dela). 

 Proračun (razdelitev in opis stroškov) s končno ceno za izdelavo revizijskega poročila.  

 Reference izdelovalca: seznam opravljen revizij na podobnih evropskih projektih.  

 Kontaktno in odgovorno osebo. 

 

Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na ana.cergic@transparency.si  ali 01 – 32 07 
325. 
 

>>>> 
 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške. 
  

   
Ljubljana, 18. 1. 2015 
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