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Zadeva: Navajanje Agencije za varnost prometa kot sofinancerja nevladnih projektov 
 
Lepo pozdravljeni,  

skladno z javnim pozivom za sofinanciranje programov nevladnih organizacij za leto 2017 in 6. členom pogodbe o 
sofinanciranju preventivnega projekta nevladne organizacije, ki ste jo prejeli v podpis, in po kateri ste zavezani navajati 
agencijo kot sofinancerja projekta, vam v prilogi pošiljamo logotip Agencije za varnost prometa in logotip Vozimo 
pametno, primeren za uporabo v tiskanih in digitalnih gradivih.  
 
Kako navajati Agencijo za varnost prometa kot sofinancerja projekta? 
 

Z navedbo stavka »Projekt sofinancira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa« in logotipom AVP ter 

logotipom Vozimo pametno, je potrebno opremiti: 

 Tiskana gradiva, kot so: plakati, informativno-promocijski material (zloženke, brošure, letaki), vabila na 

dogodke delavnice, seminarje ipd., izvajane v okviru projekta, gradiva za novinarje in priložnostna gradiva na 

javnih dogodkih; 

 Digitalna gradiva, kot so: spletne strani ali deli spletnih strani, namenjene informiranju o projektu, 

elektronske novice in pozivi, namenjeni informiranju in pozivanju k sodelovanju v okviru projekta. 

Z logotipom Agencije za varnost prometa (brez navedbe »Projekt sofinancira«) je potrebno opremiti elemente, 

uporabljene na predstavitvenih dogodkih v okviru sofinanciranega projekta, denimo: panoje, stojnice, opremo 

nastopajočih ipd. Za dogodke, organizirane v sklopu sofinanciranih projektov, je izvajalcem na voljo za izposojo tudi 

zastava Agencije za varnost prometa. 

Vodilo, ki pri odločitvi o umeščanju poslanih logotipov na gradiva in v dogodke velja, je, da se ob objavljenem logotipu 

izvajalca sofinanciranega projekta na gradivu vedno pridružita tudi logotipa agencije, ki projekt sofinancira. Izvajalec je 

dolžan pred  objavo in distribucijo gradiv ta posredovati v predogled in potrditev naročniku. 

Kakršnakoli vprašanja, prošnje za izposojo zastave, gradiva v potrditev naslovite na elektronski naslov: spv@avp-rs.si ali 

dragana.trivundza-tomanic@avp-rs.si 

 
Lep pozdrav, 
 

Dragana Trivundža Tomanić 

Višji svetovalec področja II 

                                                                                                                        dr. Mateja Markl 

                                                                                                                        Vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v 

                                                                                                                        cestnem prometu 
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Poslano: Vsem nevladnim organizacijam, vključenim v sofinanciranje programov 2017 po elektronski pošti. 

Priloge: 1. zip datoteka »Logo AVP«  
               2. zip datoteka »Vozimo pametno«  
 

Vložiti: - v zadevo. 
 

 

 


