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Ponudnikom računovodskih storitev 

za društva in NVO 

 

 

Ljubljana, 15.3.2023 
 

 

Zadeva: Vabilo k oddaji ponudbe za računovodske storitve za društva 

 

Spoštovani, 

društvo Transparency International Slovenia išče ponudnika knjigovodskih in računovodskih storitev. 

Smo nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo. 

Že od leta 2009 smo del mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem 

oblast, politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bo prepleteno s korupcijo. 

Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki s poznavanjem dela društev ali drugih oblik nevladnih 

organizacij ter projektnega dela. Zaželen računovodski program Vasco (ni pogoj). 

Prosimo, da svojo ponudbo pošljete na info@transparency.si do 24.3.2023. Predviden pričetek 

sodelovanja s 1.4.2023. Za morebitna vprašanja se obrnite na Marušo Babnik, 

marusa.babnik@transparency.si, 040 391 178. 

 

Predviden obseg storitev:  

Knjigovodstvo 

1. Zahtevno knjiženje (cca 130 računov/leto, v glavnem domači računi, ročni vnos prejetih in 

izdanih računov, vknjižba v glavni knjigo, občasni elektronski prenos prejetih in izdanih 

računov ter plačil, občasna izdaja e-računov) 

2. Register osnovnih sredstev  

3. Plačilni promet (plačevanje prejetih računov, spremljanje prihodkov, spremljanje TRR) 

4. Ostala knjigovodska opravila (urejanje dokumentacije) 

Glede na dogovor lahko nekatere naloge knjigovodstva prevzame društvo.  

Računovodstvo 

5. Računovodsko svetovanje (priprava dokumentacije za letni in projektni revizijski pregled, 

priprava podlag za izdelavo revizijskega poročila in sodelovanje pri revizijskem pregledu, 

manj zahtevno računovodsko svetovanje) 

6. Zunanje poročanje (letno poročilo za društvo zavezano k reviziji, obračun davka od dohodkov 

pravnih oseb, poročanje SURS, AJPES, FURS, Banki Slovenije itd.) 

7. Notranje poročanje (izvedena poročila iz bruto bilance) 

8. Obračun plač za ~6 zaposlenih  
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9. Obračun drugih izplačil fizičnim osebam (občasno: avtorska ali podjemna pogodba, izplačila 

po potnih nalogih (težko oceniti; poti v tujino in v manjši meri po Sloveniji), obračun in 

izplačilo nagrade nagradnega natečaja) 

10. Poročanje o izplačilih fizičnim osebam (prijava podatkov ZPIZ, poročilo FURS, SURS, itd.) 

11. Ostala opravila (vloga za refundacijo boleznin nad 20 dni, nege, poročilo ER 28, ipd.) 

 

O društvu  

Društvo Transparency International Slovenia (TI Slovenia) deluje na področju preprečevanja 

korupcije in vzpostavljanja transparentnosti in integritete v družbi. Od leta 2009 smo del največje 

mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International, ki ima sedež v Berlinu in 

deluje v približno 100 državah po svetu. Po ocenah izgubi Slovenija vsako leto 3,5 milijarde EUR ali 

okoli 8,5 % BDP zaradi korupcije. Prizadevamo si, da bi se to spremenilo in bi vsi živeli v državi in 

družbi brez korupcije, kjer bi tako država kot gospodarstvo delovala in poslovala transparentno in z 

integriteto. S tem namenom sodelujemo v številnih projektih, različnih obsegov in trajanj, s tujimi in 

domačimi partnerji ter donatorji, sodelujemo pri pripravi zakonov in drugih predpisov, ozaveščamo 

javnost in še mnogo drugega.  

• Več informacij o društvu: https://www.transparency.si/o-nas/ti-slovenia/kdo-smo/  

• Več o financiranju društva: https://www.transparency.si/o-nas/nasa-odgovornost/financno-

poslovanje/  

• Letna poročila društva: https://www.transparency.si/o-nas/ti-slovenia/dokumenti/  
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