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Zadeva: Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov neprofitnih organizacij 
 

 

Na podlagi 7. točke četrtega odstavka 9. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010 in 
25/14) in na podlagi 13. odst. 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – 
ZUJF-C in95/14),  
 
objavlja Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljevanju AVP),  
s sedežem Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana  

 
javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2015 

I. Namen javnega poziva 

AVP – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je nosilec podpore in sodelovanja ter 
sofinanciranja programov civilne družbe na področjih, ki so ključna za varnost cestnega prometa.   

Namen javnega poziva je izbira preventivnih projektov s področja zagotavljanja večje varnosti v 
cestnem prometu in podpora nacionalnim preventivnim akcijam, ki jih bo AVP v letu 2015 

sofinancirala. Cilji javnega poziva je finančna podpora projektom neprofitnih organizacij v podporo 
izvajanju Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (Ur. l. 39/2013), skladno s predlogom 
Obdobnega načrta za leti 2015 in 2016, objavljenim na spletnih straneh AVP (www.avp-rs.si ).  
 

II. Predmet razpisa in sofinanciranja so: 

Skladno s predlogom Obdobnega načrta za leto 2015 in 2016 so predmet javnega poziva projekti 

nevladnih in drugih organizacij, civilne družbe, ki delujejo na področjih pomembnih za varnost 

cestnega prometa, ki bodo s svojimi preventivnimi aktivnostmi podprli nacionalne preventivne akcije 

skladno s cilji na posameznem področju ter v predvidenem časovnem obdobju v letu 2015.  

Projekti za zmanjšanje tveganj zaradi ključnih dejavnikov varnosti cestnega prometa ter posameznih 

ogroženih ciljnih skupin udeležencev v prometu: 

A. Hitrost, april, junij, avgust 2015 

B. Varnost pešcev, oktober 2015 

C. Varnost kolesarjev, maj 2015 

D. Začetek šole in varnost otrok, avgust, september 2015 

 

III. Skupna okvirna višina sredstev razpisa 

Skupna višina finančnih sredstev v letu 2015 je 24.000,00 eur.   

Posamezni projekt je lahko sofinanciran v višini največ 6.000,00 eur.  



Komisija za izbor bo na podlagi razpisanih meril odločila o višini sofinanciranih finančnih sredstev za 
posamezen projekt. Komisija lahko v primeru, da na enem izmed naštetih področij ne bo dovolj 
kvalitetnih predlogov za sofinanciranje, razpoložljiva sredstva preusmeri na drugo področje, ki je 
opredeljeno v II. točki tega razpisa. 

Sredstva za tekoče leto so predvidena za programe, ki bodo izvedeni od podpisa pogodbe s 
posameznim nosilcem projekta do najkasneje 15. novembra 2015. Do takrat morajo vlagatelji 
posredovati končno poročilo, finančno poročilo in evalvacijsko poročilo o izvedenem projektu.  
 

IV. Splošni pogoji za vse vlagatelje, ki se prijavljajo na razpis 

Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov s področja zagotavljanja prometne varnosti je 
namenjen neprofitnim, nevladnim organizacijam in organom civilne družbe. Na javni poziv se lahko 
prijavijo: društva, ustanove, javni in zasebni zavodi.   

Vsi vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

1. biti registrirani in predložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, neprofitne organizacije, 

ter imeti v statutu oz. temeljnih dokumentih navedeno delovanje na področju prometne varnosti  

2. prijaviti projekt za leto 2015 skladno z razpisno dokumentacijo, ki spada v eno izmed navedenih 

področij, skladno z terminskim načrtom izvajanja v okviru Obdobnega načrta za leti 2015 in 2016 

3. vlagatelj mora delovati in izvesti projekt na območju Republike Slovenije 

4. vlagatelj mora imeti izdelano finančno konstrukcijo za projekt, iz katere so razvidni prihodki in 

odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež evropskih sredstev, delež uporabnikov ali 

članov, delež prostovoljskega dela ter morebitnih drugih virov sredstev (priloga) 

5. Zaprosilo za sofinanciranje projekta lahko znaša največ 50% vrednost projekta.  

6. Prijavljeni projekt se ne sme izvajati kot del javne službe. 

 
Prijavitelj mora prijavo oddati z vsemi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi dokumenti ter prilogami.  
 
 
V. Splošna izhodišča za pripravo in izvedbo predloženih projektov 

Program, s katerim vlagatelji kandidirajo na javni razpis mora: 

• slediti ciljem sprejete Resolucije o uresničevanju nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa v Republiki Sloveniji v obdobju 20013 – 2022 ter Obdobnemu načrtu za leti 2015 in 
2016; 

• biti nacionalnega pomena za zagotavljanje večje prometne varnosti; 

• biti interdisciplinaren; 

• biti strokovno utemeljen; 

• biti učinkovit, kar se dokazuje z izvedeno evalvacijo projekta; 

• biti inovativen; 

• vključevati različne partnerje na različnih ravneh v okolju, kjer se program izvaja; 

• izkazati ustrezne reference za doseganje učinkovitosti in izkušenj; 

• vsebovati načrt evalvacije programa ter načrtovano izvedbo evalvacije in merjenja 
učinkovitosti programa glede na dosežene nacionalne cilje; 

• zagotoviti ustrezno navedbo AVP kot sofinancerja projekta, uporabljati logotipe ter 
promovirati AVP; 



• načrtovati podporo nacionalnim preventivnim akcijam in aktivnostim AVP ter se aktivno 
vključevati v njene preventivne aktivnosti v okviru nacionalnih preventivnih akcij; 
 

Vsa gradiva in podatki o problematiki varnosti cestnega prometa so dosegljivi na spletnih straneh 
AVP www.avp-rs.si , Ministrstva za infrastrukturo, Policije in na spletnih straneh Evropske Komisije in 
DG MOVE ter drugih spletnih straneh. 

VI. Prijava 

Prijava mora vsebovati: 

1. izpolnjen razpisni obrazec o osnovnih podatkih o prijavitelju z vsemi zahtevanimi podatki in 
prilogami (potrdilo o registraciji, statut, finančno poročilo, dejavnost…); 

2. vlagatelj mora v prijavi predložiti zadnje letno vsebinsko in finančno poročilo o delu 
prijavitelja projekta za preteklo leto, ki ga je potrdil ustrezen organ (društva, ustanove, 
javnega ali zasebnega zavoda, lokalne skupnosti) 

3. podroben opis celotnega projekta z vsemi potrebnimi informacijami in prilogami (navedeni 
cilji, ciljne skupine, strokovna izhodišča, opis aktivnosti, časovni okvirji, sodelujoči, predvideni 
rezultati…) skladno z posameznimi merili za izbor; 

4. pretekle reference vlagatelja v zvezi z delovanjem na področju varnosti cestnega prometa, 
oz. konkretnega projekta; 

5. prijava lahko vsebuje tudi dodatna mnenja s strani uporabnikov, naročnikov, drugih 
deležnikov, itd.;  

Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem 
obrazcu in ne bodo ustrezale formalnim pogojem.  

VII. Merila za izbor sofinanciranih projektov 

Za vse programe so merila, na podlagi katerih bodo ocenjeni predlogi, enaka: 

 Vsebina Ustreznost predloga kriteriju Max. 
število  

točk 

  V celoti V večji 
meri 

delno Ne 
ustreza 

 

1. Vsebinska ustreznost projekta – koncept in 
vsebina projekta ustrezata razpisnim pogojem, 
dolgoročnejša naravnanost programa 

20 12 6 0 20 

2. Utemeljenost projekta – opredeljeni cilji, ciljne 
skupine, načini in pristopi dela ter inovativnost 

20 12 6 0 20 

3. Partnerstvo v projektu - povezovanje z drugimi 
ustanovami in organi, pokritost širšega področja 
varnosti cestnega prometa, sodelovanje z 
občinskimi SPV ter drugimi deležniki prometne 
varnosti 

10 6 3 0 10 

4. Reference izvajalca - pretekli programi, njihova 
uspešnost in prepoznavnost, status društva oz. 
organizacije v javnem interesu s področja 
preventive in prometne varnosti  

20 12 5 0 20 



5. Ustreznost finančne konstrukcije projekta - 
ustrezna razdelitev stroškov izvajalca in stroškov 
za izvedbo projekta, zagotovljeno sofinanciranje s 
strani evropskih sredstev, lokalnih skupnosti ali 
drugih virov 

15 10 5 0 15 

6. Vrednotenje učinkov projektov in prepoznavnost 
- možni vidiki uspešnosti, medijska prepoznavnost 
in sodelovanje z mediji, ovrednotenje 
učinkovitosti programa in doseganja nacionalnih 
ciljev za posamezno področje  

15 10 5 0 15 

 SKUPAJ  100 

 

Komisija bo projekte glede na vložene vloge, ki bodo izpolnjevale razpisane pogoje, ocenila v skladu z 
merili in odločila o načinu in višini finančnih sredstev glede na razpoložljiva sredstva, s katerimi bo 
izbrane projekte sofinancirala.  
 
Posamezni projekti bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navedenimi merili. Vsako posamezno merilo je 
ovrednoteno od 1 do navedenega najvišjega števila točk (5, 10, 15 ali 20), kar pomeni, da je projekt 
lahko ovrednoten z največ 100 točkami.  
 

Komisija bo na podlagi ocene projektov skladno s pogoji in merili za izbor sofinancirala najbolje 
ocenjene projekte po točkovnem vrstnem redu. Višina sofinanciranih sredstev za posamezen projekt 
je odvisna od  števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene projekta ter pričakovanih finančnih 
sredstev. Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini maksimalno 6.000,00 eur, ob tem pa to ne 
sme presegati 50 % vrednosti projekta.  
 

VIII. Pogoji za izbor 

Izločeni bodo: 
-  projekti profitnih ali drugih organizacij, ki ne zadostujejo osnovnim kriterijem javnega poziva iz 

točke IV.  
-  Projekti, ki niso predmet javnega poziva ali ne sledijo ciljem in časovnim okvirjem Obdobnega 

načrta za leti 2015 in 2016 
-  Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali ne bodo zadostile vsem navedenim 

izhodiščem 
-  Projekti, ki niso strokovno utemeljeni in ne sledijo ciljem zagotavljanja varnosti cestnega prometa 
-  Projekti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih 

sredstev in drugih javnih sredstev 
-  Projekti, ki so v več kot 50 % deležu financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev 

oz. bi bili lahko dvojno sofinancirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev 
-  Projekti vezani na organizacijo strokovnih srečanj, založništva itd. in so predmet tržne dejavnosti 

 
Prijavitelj lahko prijavi več projektov, vendar le en projekt za posamezno vsebinsko področje (točka 
II.). Komisija za izbor se lahko v procesu odločanja odloči, da bo podprla le omejeno število projektov 
posameznega prijavitelja.  
 
 

 

 

 



IX. Komisija za izbor 

Komisijo za izbor sofinanciranih projektov bo sestavljena iz najmanj 5 članov predstavnikov AVP ter 

predstavnikov drugih javnih institucij s področja zagotavljanja prometne varnosti. Komisijo za izbor 

imenuje s sklepom direktor AVP.  

Komisija bo pregledala vse pravočasne vloge prijaviteljev za sofinanciranje projektov, preverila 

ustreznost vlog, izvedla ocenjevanje posameznih vlog skladno s predhodnimi merili in izbrala 

sofinancirane projekte prijaviteljev, s katerimi se bo podpisala pogodbo o sofinanciranju.  

 

X. Rok prijave 

Javni poziv se prične z javno objavo na spletnih straneh AVP www.avp-rs.si v februarju 2015. Rok za 

oddajo prijav je 13. marec 2015 do 13.00 ure. Prijave morajo biti poslane na naslov: 

Javna agencija RS za varnost prometa, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana  

s pripisom:  »Javni poziv za sofinanciranje preventivnih projektov neprofitnih organizacij« 

ali na e-naslov: info.avp@avp-rs.si  

 

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je na zgornjem naslovu do vključno dne 13. marca 2015 do 

13.00 ure.  

 

XI. Izbrani projekti 

Komisija za izbor bo na podlagi zgornjih meril izbrala projekte, ki sledijo ciljem in aktivnostim 
nacionalnih preventivnih akcij skladno s predlogom Obdobnega načrta NPVCP za leti 2015 in 2016.  

Komisija za izbor bo izmed vseh ustreznih prijav izbrala največ 10 projektov, ki jih bo AVP 
sofinancirala v letu 2015. Vlagatelji izbranih projektov bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 20. aprila 
2015.  

Odločitev komisije za izbor je dokončna in povsem v pristojnosti AVP.  

S posameznimi nosilci izbranih projektov bo podpisana pogodba o sofinanciranju. Prijavitelj mora do 
postavljenega roka 15. novembra 2015 predložiti poročilo o izvedenih aktivnostih, finančno poročilo, 
evalvacijsko poročilo ter vsa potrebna dokazila.  
 

XII. Izplačilo sofinanciranih sredstev 

Sofinancirana sredstva bodo izplačana skladno s pogodbo med AVP in posameznim nosilcem projekta 
na podlagi prej omenjenega poročila ter dokazil o izvedenih aktivnostih skladno s prijavo. AVP bo na 
podlagi prejetih poročil ob koncu posamezne projekte tudi samostojno evalvirala. Pri tem bo 
upoštevala naslednje kriterije glede na načrtovane in v prijavi navedene projektne aktivnosti 
posameznega nosilca izbranega projekta: 

- število in vrsto izvedenih aktivnosti 
- število doseženih ciljnih skupnosti (število obiskovalcev, doseženih posameznikov, izdanih 

gradiv…) 
- primernost in strokovnost izvedenih aktivnosti glede na namen, cilje in ciljno skupino 
- skladnost s preventivnimi nacionalnimi akcijami glede na Obdobni načrt NPVCP 2015 
- medijska pojavnost in promocija aktivnosti ter odmevnost  
- spremljanje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti 
- časovna in geografska umeščenost 



- primernost povezovanja in sodelovanja z drugimi deležniki 
- primernost porabe finančnih sredstev glede na vsebinske postavke (materialni stroški, potni, 

drugi stroški, ustreznost finančne konstrukcije prihodkov in odhodkov) 
- dodatne dejavnosti nosilca projekta 

 
Na podlagi evalvacije glede na merila lahko AVP izbranim projektom, ki ne zadovoljijo osnovnim 
zgoraj navedenim kriterijem, ali niso usklajeni z v prijavi navedenimi aktivnostmi, zmanjša delež ali 
zavrne sofinanciranje projektov.  

XIII. Upravičenost stroškov: 

 
Stroški, ki jih bo AVP sofinancirala v okviru izbranega projekta prijavitelja,  so upravičeni, če:  
- so neposredno povezani z aktivnostjo prijavljenega projekta 
- so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo o tem, ki ga predloži poročilu 
- so ugotovljeni skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja 
- nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev, od podpisa pogodbe in najkasneje do 15. 
novembra 2015 
- temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah 
- so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi 
 
V zvezi z izvajanjem projektov so upravičeni zlasti naslednji stroški: 
- materialni stroški za nakup blaga in storitev potrebnih za izvedbo projektnih aktivnosti 
- stroški dela, vendar le do deleža 50% celotnega stroška dela 
- potni stroški za izvedbo projektnih aktivnosti 
- drugi posredni stroški 
 
Neupravičeni stroški: 

- najemnina, uporabnina za poslovne prostore in obratovalni stroški (elektrika, voda itd.) 
- nakup opreme, pohištva, strojev, prevoznih sredstev in podobno 
- dolgovi in stroški obresti ali morebitnih finančnih obveznosti do tretjih oseb 
- stroški pogostitve in reprezentančni stroški 
- drugi stroški, ki niso skladni z namenom in predmetom javnega poziva 

 

XIV. Dodatne informacije 

Za morebitna dodatna pojasnila in informacije se lahko zainteresirani obrnejo na kontaktni naslov: 
Info.avp@avp-rs.si  
 

Pripravila:  

Mateja Markl 

Vodja Sveta za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu 

                                                                                                                        Mag. Igor Velov 

                                                                                                                           Direktor AVP                                                                 

 

Poslano: javno objavljeno na spletnih straneh www.avp-rs.si  

Priloga: obrazci za oddajo prijave 

Vložiti: - v zadevo. 



 


