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Besedilo javnega poziva:
https://www.avp-rs.si/javni-poziv-za-sofinanciranje-programov-

nevladnih-organizacij-za-leto-2018/

Pomembni datumi:
– 29.3.2018 do 13.00 ure – ROK ZA ODDAJO PROJEKTNIH PRIJAV

– 20.4.2018 – SKLEPI O SOFINANCIRANIH PROJEKTIH

– 10.5.2018 – POGODBE V PODPIS

– 30.11.2018 – ZAKLJUČNO POROČILO (vsi sklopi, razen Alkohola, ki ima rok 

15.1.2019)

https://www.avp-rs.si/javni-poziv-za-sofinanciranje-programov-nevladnih-organizacij-za-leto-2018/
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SKLOPI
– hitrost

– varnost pešcev

– varnost kolesarjev

– začetek šole, varnost otrok in mladih

– alkohol, droge in psihoaktivne snovi

– varnostni pas

– varnost motoristov

– mobilni telefon

– psihosocialna podpora žrtvam prometnih nesreč

PROJEKT PRIJAVITI V EN SKLOP IN NAČRTOVATI DEL 

AKTIVNOSTI Z MISLIJO NA KOLEDAR NACIONALNIH 

PREVENTIVNIH AKCIJ
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VIŠINA SREDSTEV

• Skupna višina finančnih sredstev je: 

125.000 EUR 

• Posamezni projekt je lahko sofinanciran v 

višini največ 8.000 EUR
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SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVITELJE
• Na javni poziv se lahko prijavijo: društva, ustanove, javni in zasebni 

zavodi.

• Projekti morajo biti prijavljeni v enega od sklopov in izvedeni na 

območju R Slovenije.

• Prijavitelj mora sodelovati z AVP – navajati kot sofinancerja, 

obveščati o aktivnostih, vabiti na dogodke in vključevati pri pripravi 

strokovnih gradiv (pridobiti soglasje pred objavo).

• Izdelana finančna konstrukcija projekta

• Zaprosilo za sofinanciranje lahko znaša največ 70% vrednosti 

celotnega projekta.

• Ni dvojnega financiranja iz proračunskih in drugih javnih sredstev

• Projekt ni del javne službe in je za končne uporabnike brezplačen;

• Prijava mora vsebovati vse izpolnjene obrazce, dokumente in 

priloge.
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PRIJAVA PROJEKTA
• Izpolnjen razpisni obrazec z osnovnimi podatki o prijavitelju, z 

vsemi zahtevanimi podatki in prilogami ter izjavami. 

• Zadnje letno vsebinsko in finančno poročilo o delu za preteklo leto.

• Podroben opis celotnega projekta z vsemi potrebnimi informacijami 

in prilogami.

• Izdelano finančno konstrukcijo za projekt.

• Izdelano finančno vrednotenje projekta na predpisanem obrazcu.

• Pretekle reference prijavitelja.

• Lahko tudi dodatna mnenja s strani uporabnikov, naročnikov itd. in 

izjave partnerjev o sodelovanju pri projektu.
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IZBOR SOFINANCIRANIH PROJEKTOV
• O izboru sofinanciranih projektov in višini sofinanciranja 

odloča strokovna komisija (5 članov)

– sprva pregleda vse pravočasno prispele vloge 

prijaviteljev, preveri ustreznost vlog in po potrebi 

prijavitelje pozove k njihovi dopolniti

– ocenjuje posamezne vloge skladno s predhodnimi 

merili javnega poziva in določi maksimalno višino 

sofinanciranja projekta

• Za vse prijavljene projekte so merila za izbor enaka.
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MERILA ZA IZBOR SOFINANCIRANIH 

PROJEKTOV
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MERILA ZA IZBOR SOFINANCIRANIH 

PROJEKTOV
• Komisija bo na podlagi vrednotenja projektov sofinancirala najbolje 

ocenjene projekte po točkovnem vrstnem redu. 

• Višina sofinanciranih sredstev za posamezen projekt je odvisna od  

števila prijavljenih projektov na javni poziv, ocene in kvalitete projekta 

ter upravičenih oz. utemeljenih finančnih sredstev in doslednega 

upoštevanja določil javnega poziva ter pogodbenih obveznosti. 

• Posamezen projekt je lahko sofinanciran s strani AVP v 

maksimalni višini 8.000 EUR bruto bruto, ob tem pa ta znesek ne 

sme presegati 70 % vrednosti celotnega projekta. 

• Prijavljen projekt je lahko v celoti sofinanciran iz javnih sredstev 

(sredstva državnega in evropskega proračuna ter proračunov lokalnih 

skupnosti).
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IZLOČENI BODO… 
• projekti, ki niso predmet javnega poziva oz. ne zadostujejo osnovnim 

pogojem ali ne sledijo ciljem in v večji meri časovnim okvirjem 

nacionalnih preventivnih akcij s področja varnosti cestnega prometa;

• projekti oz. prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih ali ne 

bodo zadostile vsem navedenim izhodiščem javnega poziva;

• projekti, ki niso strokovno utemeljeni in ne sledijo ciljem zagotavljanja 

varnosti cestnega prometa;

• projekti, ki so sestavni del letnega programa izvajalca in so že v celoti 

financirani iz proračunskih sredstev in drugih javnih sredstev;

• projekti, vezani na organizacijo strokovnih srečanj, založništva in so 

predmet tržne dejavnosti;
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IZLOČENI BODO… 
• Projekti, namenjeni izključno produkciji oglasnih sporočil, 

promocijskih kampanj, tiskanih gradiv za ozaveščanje o splošnih 

temah prometne varnosti;

• Projekti, ki jih izvajalec izvaja izključno ali v večini z zunanjimi 

pogodbenimi partnerji; 

• Prijavitelj lahko prijavi več projektov, vendar le en projekt 

za posamezen sklop oz. vsebinsko področje.

• Komisija za izbor se lahko odloči, da bo podprla le 

omejeno število projektov posameznega prijavitelja. 
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PO SKLEPU
• Na osnovi sklepa strokovne komisije o dodelitvi finančnih 

sredstev bo podpisana pogodba o sofinanciranju preventivnega 

projekta.

• V primeru odobritve nižjega zneska sofinanciranja od dejansko 

zaprošenega je izvajalec v roku 15 dni od prejema sklepa o 

sofinanciranju dolžan re-evaluirati projektne aktivnosti in 

finančno strukturo projekta, o spremembah obvestiti AVP ter 

pridobiti soglasje z novim predlogom izvedbe. 

• Če izvajalec projekta ne re-evaluira, se domneva, da bo izvedel 

v prijavi opredeljene projektne aktivnosti ne glede na višino 

odobrenih sredstev.



Sodelovanje AVP NVO v 2018

IZPLAČILO SOFINANCIRANIH 

SREDSTEV

Sofinancirana sredstva bodo izplačana skladno z določili 

podpisane pogodbe, na podlagi končnega poročila, 

evalvacije projekta ter ustreznih dokazil o izvedenih 

aktivnostih. 

Strokovna komisija bo na podlagi prejetih poročil ob koncu 

posamezne projekte tudi samostojno evalvirala in odločila o 

višini sofinanciranja.
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IZPLAČILO SOFINANCIRANIH 

SREDSTEV (II)

Glavni kriteriji evaluacije projekta v končnem poročilu:

• usklajenost izvedenih projektnih aktivnosti z načrtovanimi, 

opisanimi v prijavi: število in vrsto izvedenih aktivnosti, število 

doseženih ciljnih skupin (število obiskovalcev, doseženih 

posameznikov, izdanih gradiv…),

• primernost in strokovnost izvedenih aktivnosti glede na namen, cilje in 

ciljno skupino,

• proaktivno sodelovanje z AVP, promocija in ustrezno navajanje AVP 

kot sofinancerja projekta,

•skladnost s preventivnimi nacionalnimi akcijami (ustrezna časovna 

umeščenost), 

•medijska pojavnost in promocija aktivnosti ter odmevnost, 
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IZPLAČILO SOFINANCIRANIH 

SREDSTEV (II)

• primernost in ustrezen izkaz porabe finančnih sredstev glede na 

vsebinske postavke (stroški dela, izdatki za blago in storitve, potni, 

drugi stroški; ustreznost finančne konstrukcije prihodkov in odhodkov),

• spremljanje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih aktivnosti (ustrezno 

dokumentirati v končnem poročilu),

• primernost povezovanja in sodelovanja z drugimi deležniki,

• dodatne dejavnosti nosilca projekta.
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UPRAVIČENI STROŠKI

Stroški, ki jih bo AVP sofinancirala v okviru izbranega projekta so 

upravičeni, če:

• so neposredno povezani z aktivnostjo prijavljenega projekta in 

izkazujejo namensko porabo;

• so dejansko nastali in jih izvajalec predloži v poročilu z ustreznimi 

dokazili na katerih je opredeljen: izvajalec projekta, naziv 

sofinanciranega projekta;

•so nastali skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja in racionalne 

porabe;

•nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev;
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UPRAVIČENI STROŠKI

• temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah;

• so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;

• v sklopu I (Psihosocialna podpora žrtvam prometnih nesreč) so 

upravičeni stroški, ki so namenjeni izvajanju aktivnosti neposredno za 

žrtve prometnih nesreč in so usmerjene v zmanjševanje posledic za 

žrtve ter lažjo reintegracijo v okolje po prometni nesreči.
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UPRAVIČENI STROŠKI

• materialni stroški za nakup blaga in storitev, potrebnih za izvedbo 

projektnih aktivnosti;

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

dejansko nastali potni stroški za namen prijavljenega projekta 

obračunajo oz. upoštevajo v višini 0,21 EUR na prevoženi 

kilometer.
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UPRAVIČENI STROŠKI

• stroški dela, vendar le do deleža 70% celotnega stroška dela, izkazanega 

po številu na projektu opravljenih ur;

– pri tem se urna postavka za stroške dela v okviru projektnih 

aktivnosti upošteva v višini največ 12 EUR bruto bruto ne glede na 

vrsto pogodbenega razmerja, 

– stroški znanstvenega in strokovnega dela, namenjenega pripravi 

strokovnih in znanstvenih gradiv, publikacij ter predavanj do višine 300 

EUR bruto bruto na avtorsko polo (30.000 znakov s presledki) in do 35 

EUR bruto bruto za 1 uro strokovnega predavanja

– urna postavka prostovoljnega dela se upošteva v višini 5 EUR bruto 

bruto;

– v zvezi s stroški dela je na projektu upravičenih največ 35% opravljenih 

ur za koordinacijo in vodenje projekta;
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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.
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VPRAŠANJA?

Dodatne informacije:

nvo@avp-rs.si

Tel.: 01 478 8952

mailto:nvo@avp-rs.si

