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Uvod 

V Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa se zavedamo pomena aktivnosti, ki jih 

nevladne organizacije izvajate na področju prometne varnosti in zato in že od leta 2010 sistematično 

sofinanciramo izbrane projekte, ki so v podporo nacionalnim preventivnim akcijam.  Tako smo od leta 

2010 do 2017 podprli aktivnosti nevladnih organizacij v skupni vrednosti preko 630.000,00 eur, v letu 

2017 pa smo projekte nevladnih organizacij podprli v skupni višini 100.000€. 

Da bi po zaključku sofinanciranih projektov lahko izvajalci hitro in učinkovito pripravili poročila z 

vsemi potrebnimi elementi in brez potrebe po kasnejšem dopolnjevanju, smo zasnovali spodnja 

navodila, ki naj vam bodo v oporo pri pripravi zaključnih poročil.  

Navodila so namenjena temu, da vam predstavijo pričakovano strukturo zaključnega poročila – tej je 

potrebno slediti, da bo zaključno poročilo tehnično sprejemljivo za obravnavo strokovne komisije. 

Prav tako pa navodila opredeljujejo elemente posamičnih sklopov zaključnega poročila, ki jih v 

vključite glede na njihovo razpoložljivost.  

Z dobro pripravljenim zaključnim poročilom boste ne samo zagotovili sofinanciranje, v obsegu s 

prejetim sklepom, pač pa boste tudi projekt ustrezno interno ovrednotili in nenazadnje tudi dobro 

predstavili sofinancerjem projekta.  

 

Za pojasnila, pomoč in vsebinsko podporo pri izvajanju vaših sofinanciranih projektov ter pripravi zaključnih 

poročil nam pišite: spv@avp-rs.si ali pokličite: 01/478 89 52 (Dragana Trivundža Tomanić) 

mailto:spv@avp-rs.si


Pomembni datumi sofinanciranih projektov nevladnih organizacij v letu 

2017 
 

 24.2.2017: objavljen javni poziv za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 

2017. 

 12.4. 2017:  izdani sklepi izvajalcem o sofinanciranih projektih ter višini sofinanciranja.  

 25.5.2017: pogodbe o sofinanciranju poslane izvajalcem v podpis. 

 15.1.2018: skrajni rok za zaključek projektnih aktivnosti in oddajo zaključnega poročila. 

Seveda pa lahko izvajalci poročila predložijo takoj po zaključku projekta, če je ta zaključen 

pred 15.1.2018. 

 

Opredelitev vlog in procesa v postopku sofinanciranja projektov NVO 
 

Zap.št. Korak Opredelitev Dokument / Gradivo Izvajalec 

1. Poziv Na spletni strani Agencija objavi poziv za 
sofinanciranje projektov nevladnih organizacij. 

Javni poziv  AVP 

2. Priprava 
predlogov, oddaja 
prijav 

Zasnova projektov skladno s sklopi in 
aktivnostmi nacionalnih preventivnih akcij. 

Prijava na javni poziv NVO 

3. Izbor Strokovna komisija evalvira prispele prijave na 
podlagi kriterijev in odloči o višini 
sofinanciranja na odobrenih projektih. 

Sklep komisije. 
Pogodba o 
sofinanciranju. 

AVP + NVO 

4.  Izvajanje  Izvajanje projektnih aktivnosti, skladno s 
prijavo. 
Ne pozabite: 
• Izvajalec je dolžan obveščati naročnika o 

poteku projekta, ga vabiti na ključne 
dogodke, ki jih organizira in ga obveščati o 
pomembnih rezultatih; 

• Dokumentiranje med izvedbo projekta 
(fotogradiva, prostovoljske ure, stroški); 

• Navajanje Agencije kot sofinancerja 
projekta; 

• Pošiljanje gradiv projekta v predogled 
naročniku in pridobivanje soglasja za 
njihovo izdajo.  

Tiskana in digitalna 
gradiva za ciljne 
skupine.  
Medijska sporočila.  
Fotogradivo. 
Delavnice.  
Prostovoljno delo. 

NVO 

5. Zaključek in 
poročanje 

Po zaključku projekta izvajalec evalvira 
rezultate projekta (interno) in pripravi 
zaključno poročilo projekta. 

Zaključno poročilo 
projekta 

NVO 

6.  Evalvacija Strokovna komisija pregleda prispela zaključna 
poročila,  jih evalvira, izda sklep o višini 
sofinanciranih sredstev ali pozove izvajalce k 
dopolnitvi / obrazložitvi 

Sklep o višini 
sofinanciranih sredstev. 

AVP 

7. Izplačila Na podlagi prejetega sklepa NVO izda zahtevek 
za sofinanciranje ali e-račun. 

Zahtevek za 
sofinanciranje/ e-račun. 

NVO 



Kako pripraviti poročilo ob zaključku projekta? 
 

Zaključno poročilo sestoji iz treh delov: 

 Vsebinsko poročilo 

 Evalvacijsko poročilo 

 Finančno poročilo 

 

Predvidena struktura zaključnega poročila glede na obseg vsebine*1: 

 

 

 

 

 

 

 

Priporočila za pripravo vsebinskega dela zaključnega poročila 
Vsebinski del poročila je tisti, kjer čim bolj celostno predstavite svoj projekt.  

Izhodišča za pripravo vsebinskega dela zaključnega poročila: 

 Opis projekta – lahko je podoben ali enak kot v prijavi – povzemite glavne značilnosti 

projekta: namen in cilji projekta, ciljna skupina, načrtovane aktivnosti, želeni rezultati. 

 Opis glavnih aktivnosti v projektu – podrobneje opišite glavne aktivnosti projekta: opredelite 

dogodke (kraj, datum, gradiva za udeležence, fotografije) ali druge dejavnosti, ki ste jih 

izvajali.  

 Opis glavnih gradiv projekta – opišite in priložite glavna  gradiva, nastala tekom projekta 

(tiste, ki jih lahko, seveda). Opredelite, kako so nastala – kdo je bil vključen, kako je bila 

pripravljena vsebina in zagotovljena strokovna ustreznost. Ne pozabite opredeliti, ali ste za 

gradiva dobili potrditev AVP in označiti navedbe o sofinanciranju projekta. Če so to fizični 

materiali, kot so zloženka, letak, plakat, ga priložite poročilu in opredelite število izdanih 

izvodov in število razdeljenih izvodov. Če so digitalni materiali, jih lahko priložite na nosilcih 

digitalnih informacij. Lahko priložite tudi print screene zaslonov, kadar gre za spletne strani, 

                                                           

1 Predvidena struktura je zgolj informativna in splošna ter velja v načelnem smislu – vsaka nevladna organizacija 
pripravi zaključno poročilo glede na značilnosti prijavljenega projekta in skladno z lastno oceno. 

Vsebinsko poročilo Evalvacijsko 

poročilo 

Finančno 

poročilo 

60% 20% 20% 



aplikacije ipd. digitalna gradiva. Tudi za slednja opredelite številčne indikatorje: število 

ogledov, klikov, prikazov, poslanih e-novic.  

 Opredelite, kdo so glavni partnerji in sodelavci projekta – na kratko opredelite, kdo je v 

projektu sodeloval in v kakšni vlogi. Ne pozabite na prostovoljce – ali ste jih vključevali, v 

kolikšni meri in številu, kakšna je bila njihova vloga. Če ste imeli zunanje, druge partnerje 

projekta, omenite tudi njih.  

 Opredelite, kako je potekalo komuniciranje z javnostjo in mediji. Navedite število medijskih 

dogodkov, objav. Vključite lahko tudi medijske objave (fotokopije izrezkov, print screen 

zasloni digitalnih objav, linki na arhive objav ipd.). 

 

Priporočila za pripravo evalvacijskega dela zaključnega poročila 
V evalvacijskem delu zaključnega poročila ocenite projekt z vidika zastavljenih in doseženih ciljev 

ter ovrednotite splošno uspešnost projekta.  

Pri tem se osredotočite na: 

 Rezultate projekta – kako ste si jih zastavili v projektnem načrtu in kaj ste ugotovili po izvedbi 

projekta. Ali je projekt po vaši oceni uspešen in zakaj? 

 Številke projekta: število izvedenih aktivnosti, število doseženih ciljnih skupin, število 

medijskih pojavnosti – regionalno / nacionalno, število prostovoljnih ur – poskusite skozi 

katerega od navedenih indikatorjev evaluirati svoje delo. 

 Odziv uporabnikov – na kakšen način ste pridobili povratne informacije od uporabnikov? Ste 

jih anketirali? Priložite anketni list in predvsem analizirajte in interpretirajte povratne 

informacije.  

 Pogled vnaprej – če bi projekt izvajali še enkrat, kaj bi spremenili, dopolnili, naredili drugače? 

Kaj ste se kot organizacija s tem projektom naučili, kaj je glavni nauk za vas. 

 

Finančno poročilo projekta 
V finančnem poročilu utemeljite načrtovano finančno shemo, smiselnost in gospodarnost 

celotnega projekta. 

Elementi finančnega poročila naj bodo:  

 Struktura stroškov projekta – sledite strukturi stroškov iz tabele, ki ste jo predložili ob prijavi 

projekta na javni poziv. Če se je struktura stroškov spremenila, to ustrezno označite in 

pojasnite – lahko v dodani koloni, kjer so opredeljene razlike v izvedbi glede na načrt. 



 Obrazložitev namenske rabe sredstev – pojasnite, katere stroške uveljavljate in v kolikšni 

višini (skupni znesek). Upravičeni stroški so: materialni, stroški dela in stroški storitev, potni 

stroški – opredeljeni so tako v javnem razpisu kot v pogodbi o sofinanciranju. 

!NB  

Pozorni bodite na višino in priznani delež posameznih upravičenih stroškov, zlasti pri: 

• stroških dela. Ti so upravičeni, vendar le do deleža 70% celotnega stroška dela.  

Pri tem se urna postavka prostovoljnega dela oz. dela v okviru projektnih 

aktivnosti upošteva v višini 5 EUR neto, stroški znanstvenega in strokovnega dela 

izključno za pripravo strokovnih in znanstvenih gradiv, publikacij ter predavanj pa 

do višine 150 EUR neto na avtorsko polo (30.000 znakov s presledki) in do 20 

EUR neto za 1 uro strokovnega predavanja, kar se jasno dokaže in opredeli v 

končnem poročilu; 

• potni stroški za izvedbo projektnih aktivnosti so upravičeni. V zvezi s tem se 

dejansko nastali potni stroški za namen prijavljenega projekta obračunajo oz. 

upoštevajo v višini 0,21 EUR na prevoženi kilometer; 

 

Neupravičeni stroški: 

• najemnina, uporabnina za poslovne prostore in obratovalni stroški (elektrika, 

voda itd.), 

• nakup opreme, pohištva, strojev, prevoznih sredstev, nenamenskega 

pisarniškega materiala, računovodske storitve in podobno, 

• dolgovi in stroški obresti ali morebitne finančne obveznosti do tretjih oseb, 

• stroški pogostitve in reprezentančni stroški, 

• drugi stroški, ki niso skladni z namenom in predmetom javnega poziva. 

 Za uveljavljene stroške priložite dokazila o porabi. To so za materialne stroške računi, izdani z 

navedbo pravne osebe izvajalca projekta. Za stroške dela so to avtorske, podjemne ali druge 

pogodbe, izdani računi ipd. za zunanje sodelavce in plačni listi za zaposlene sodelavce. Za 

stroške storitev so to računi, prejeti po ustreznih pogodbah. Za potne stroške predložite 

potne naloge s potrebnimi podatki (datum poti, kraj, osebe).  

 Viri financiranja projekta – po tabeli, predloženi v projektni prijavi, pojasnite vire financiranja 

projekta ob njegovem zaključku glede na dejansko višino financiranih sredstev po viru. 



Kontrolni seznam za pripravo končnega poročila projekta nevladne 

organizacije 

V pomoč pri pripravi končnega poročila vam je lahko kontrolni seznam, s katerim preverite, ali vaše poročilo vsebuje vse 
minimalno pričakovane elemente. Tako boste zagotovili, da bo poročilo tehnično ustrezno in vam ga ne bo potrebno 
dopolnjevati zaradi tovrstnih pomanjkljivosti. Če bodo potrebna dodatna vsebinska ali drugačna pojasnila, vas bo komisija 
za evalvacijo pozvala k dopolnitvi in morebitnim pojasnilom. 

 

Pogodbena določila projekta 

 Pogodba je podpisana in posredovana na Agencijo za varnost prometa 

 Projekt smo izvajali in imamo dovolj dokazil, da lahko pripravimo zaključno poročilo 

 Z naročnikom smo sodelovali na način, kot to opredeljuje pogodba  

 

Vsebinsko poročilo 

 Osnovni opis projekta 

 Glavne aktivnosti v projektu: 

 Terminski načrt  

 Izvedeni dogodki  

 Vabilo/a 

 Fotogradivo/a 

 Gradiva projekta 

 Priložena poročilu 

 Potrjena s strani Agencije za varnost prometa 

 Vsebujejo navedbo o sofinanciranju 

 Predstavljeni sodelujoči na projektu  

 Prostovoljci 

 Strokovni sodelavci 

 Zaposleni v društvu 

 Komuniciranje z javnostjo in mediji 

 Medijske objave 

 

Evalvacijsko poročilo 

 Cilji projekta 

 Rezultati projekta 

 Številke o projektu:  izvedene aktivnosti,  ciljne skupine, medijska pojavnost, delo na projektu (ure prostovoljcev, 

zaposlenih, …) 

 Odziv uporabnikov 

 Lekcije in pogled vnaprej 

 

Finančno poročilo 
 Struktura stroškov 

 Namenska poraba sredstev 

 Dokazila o porabi (računi, potni stroški, stroški dela…) za stroške, ki jih uveljavljate 

 Viri financiranja projekta 

 

Za pojasnila, pomoč in vsebinsko podporo pri izvajanju vaših sofinanciranih projektov ter pripravi zaključnih 

poročil nam pišite: spv@avp-rs.si ali pokličite: 01/478 89 52 (Dragana Trivundža Tomanić) 
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