
 
 
Št.  IDOP 2081/10 
Datum:  15.11.2010 
 

Zadeva:  Povpraševanje za revizijo za leto 2010 

 

Filmski sklad Republike Slovenije je Javni sklad in spada med Druge posredne proračunske uporabnike. 
Skladno z racionalno porabo javnih sredstev vas vljudno vabimo k oddaji ponudbe za revizijo za leto 
2010 in sicer: 
 

1. Revizija zaključnega računa Filmskega sklada 
2. Pregled namembnosti porabe prejetega denarja na osnovi odločb Ministrstva za kulturo 

Republike Slovenije 
3. Pregled Finančnega poročila MEDIA deska Slovenije 

 
Ad 1.  Rok za izvedbo revizije zaključnega računa Filmskega sklada je 31.3.2011, ocenjena vrednost 
storitve je 5.500 € 
 
Ad 2.  Rok za izvedbo pregleda namembnosti porabe prejetega denarja je 15.2.2010, ocenjena vrednost 
storitve je 1.000 € 
 
Ad 3.  MEDIA desk Slovenija je informacijska pisarna za promocijo programa MEDIA in posredovanje 
informacij, povezanih s tem programom, katerega dejavnost omogočata Evropska komisija in 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ter deluje v okviru Filmskega sklada Republike Slovenije.  
 
MEDIA desk Slovenija je obvezan Evropski komisiji in Ministrstvu za kulturo predložiti vsebinsko in 
finančno poročilo o delovanju v letu 2010 z izjavo revizorja v angleškem (5 izvodov) in slovenskem jeziku 
(5 izvodov) na predvidenih obrazcih. Finančno poročilo mora biti glede na sporazum z Evropsko komisijo 
potrjeno s strani revizijske hiše in predloženo do konca januarja 2011. Ker gre za poročanje Evropski 
komisiji, mora imeti ponudnik revizije tudi izkušnje na področju mednarodnih pogodb oz. pogodb 
Evropske komisije. Ocenjena vrednost stroškov revizije finančnega poročila MEDIA deska Slovenije je 
2.000 €.   
 
Ponudniki bodo ocenjevani po kriteriju cene in referenc (50% za vsak kriterij) ob izpolnjevanju zgoraj 
navedenega pogoja.  
 
Ponudniki ste vabljeni, da svojo ponudbo z dokazilom o usposobljenosti tudi za mednarodne pogodbe, 
oddajte v ovojnici s pripisom »ne odpiraj- ponudba za revizijo« do 12 ure 24. 11. 2010 na naslov Filmski 
sklad Republike Slovenije, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana.  
 
V pričakovanju ugodne ponudbe vas prijazno pozdravljam, 
 
 

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE - javni sklad, 
Igor Kadunc 

direktor 


