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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 
vabi k oddaji ponudbe strokovnjaka za podporništvo 

 

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) v obdobju 2020-2022 
izvaja projekt Krepitev zaščite prijaviteljev korupcije in neetičnih ravnanj. S projektom želimo prispevati 
k krepitvi zaščite prijaviteljev oziroma žvižgačev v Sloveniji. 

Del projekta je namenjen krepitvi organizacije, ki projekt izvaja, s čimer se zagotavlja stabilnost in 
trajnost delovanja ter projektnih rezultatov.  
 
Pričakovan rezultat 

• Strokovnjak bo glede na specifike naročnika izdelal model podporništva, v katerem bo razdelal 
različne tipe podporništva in analiziral možnosti uspeha pri posameznih skupinah, kar bi 
omogočalo izvedbo aktivnosti za pridobivanje podpornikov glede na smotrnost posamezne 
skupine.  

• Strokovnjak bo skladno z modelom podporništva in v dogovoru z naročnikom izdelal načrt 
pridobivanja podpornikov, ki bo izvedljiv v okviru finančnih in kadrovskih kapacitet naročnika 
v času trajanja projekta.  

Naloge strokovnjaka za podporništvo: 

• Seznanitev s stanjem podporništva naročnika in analiza 

• Seznanitev s strategijo naročnika v delu, ki se nanaša na organizacijski razvoj 

• Identifikacija in analiza različnih ciljnih skupin glede možnosti podporništva naročnika 

• Izdelava modela podporništva, ki je primeren za naročnika 

• Izdelava načrta pridobivanja podpornikov skladno z razvitimi modeli podporništva 

• Obveščanje naročnika o delnih in končnih rezultatih, komunikacija z naročnikom  

2. Načrtovanje in poročanje  

Strokovnjak bo opravljal naloge v tesnem sodelovanju s Transparency International Slovenia. 
Strokovnjak o izpolnjevanju terminskega načrta in o morebitnih spremembah redno obvešča 
naročnika. 

Predviden časovni razpored: 

Naloge  Vloga izdelovalca  Okviren časovni razpored 

Podpis pogodbe  Podpis 30. 9. 2021 

https://www.transparency.si/novica/projekt_krepitev_zascite/
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Uvodni sestanek (predstavitev 

koncepta s strani obeh 

partnerjev, usklajevanje, 

pojasnila, predaja ustreznih 

materialov s strani naročnika) 

Udeležba 4. – 8. 10. 2021 

Poročilo o napredku, poročanje 

o usmeritvah obeh pričakovanih 

rezultatov 

Kratko poročilo, sestanek 29. 10. 2021 

Predložitev končnega osnutka, 

usklajevanje zadnjih 

podrobnosti z naročnikom 

Email, predložitev osnutkov, 

sestanek 

12. 11. 2021 

Predaja končnega modela 

podporništva in načrta 

pridobivanja podpornikov 

Predstavitev naročniku 22. 11. 2021 

 
 

3. Kriteriji za izbor izvajalca: 
 

1. Pretekle reference  
2. Razgovor z naročnikom 
3. Cena projekta 

 
Od prejetih ponudb bo izbrana tista, ki bo na podlagi kriterijev prejela največ točk. Razgovor se ne 
opravi v primeru, da najbolje ocenjeni ponudnik za več kot 20 točk presega drugo ocenjenega 
ponudnika ob seštevku kriterijev »Reference« in »Cena«.  
 

Opis kriterijev Maksimalne točke 

Reference 60 

Razgovor  20 

Cena 20 

Skupne točke 100 

 
 

4. Predložitev vlog: 
 

Vlagatelj (oseba, podjetje ali skupina ustvarjalcev), mora vloge skupaj z vsemi dokazili poslati po 
elektronski pošti na info@transparency.si z naslovom »Vloga za strokovnjaka za podporništvo«. 
 

Rok za oddajo ponudbe je (do vključno) 26. 9. 2021 
 

5. Prijave morajo vsebovati: 

• Predstavitev ponudnika s seznamom referenc (najmanj 3 reference projektov ali drugih 

aktivnosti s področja nabiranja podpornikov ali sredstev v NVO sektorju). Zaželeno je, da 

se k referencam doda javno dostopne povezave ter se pri posamezni referenci opredeli 

uspešnost projekta ali kampanje.  

• Kontaktne podatke ponudnika. V kolikor se prijavlja več ponudnikov s skupno prijavo 

(konzorcij), se navede odgovorno osebo projektne skupine in njene kontakte.  

mailto:info@integriteta.si
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• Ponudba za izvedbo aktivnosti in izdelavo pričakovanih rezultatov s končno ceno, pri 

čemer ta ne sme presegati 2000 € (vključno z DDV). 

Za dodatna vprašanja in zahteve za pojasnila se obrnite na info@transparency.si. Pridržujemo si 
pravico, da anonimizirana vprašanja in odgovore objavimo na spletni strani. 

 
>>>> 

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

  
   

Ljubljana, 9. 9. 2021  
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