
 

 

 

 

 

POZIV DRUŠTVOM 
ZA PRIJAVO PROJEKTOV 2016 

 

 

Avto-moto zveza Slovenije vabi društva - člane AMZS, k prijavi projektov oziroma programov 

za sofinanciranje s strani AMZS na področjih članstva, športa ter mobilnosti/preventive za 

leto 2016. 

 
  



 

 

 
UVOD                                                     
 

Avto-moto zveza Slovenije poziva k prijavi projektov oziroma programov za sofinanciranje društvom s 

strani AMZS v višini 85% vrednosti na področjih: 

• Članstvo*,  

• šport**, 

• mobilnost / preventiva (vzgoja in varnost v cestnem prometu). 
 
* Projekt "Društveni agent" sofinanciran 100%, brez lastnega prispevka društva 

** Na področje ''šport'' lahko kandidirajo tudi pridružena društva AMZS Šport. 

 

Predvidene vsebine področja »Članstvo«: 
• društveni agent (opis in pojasnila v Prilogi 3), 

• pridobivanje novih članov in zadržanje obstoječih, 

• pristop do novih ciljnih skupin (npr. mladi, družinsko članstvo), z novimi inovativnimi pristopi, 

• izboljšanje učinkovitosti osebnega pristopa do novih in obstoječih članov, 

• aktivnosti, ki imajo potencial za širšo uporabnost kot primeri dobre prakse, 

• dodane vrednosti / ugodnosti / koristi za člane na lokalni ravni, 

• planiranje poprodajnih aktivnosti, 

• drugo - predlog prijavitelja. 

 

 

Predvidene vsebine področja »Šport«: 
• ureditev dokumentacij prog, 

• sofinanciranje organizacije dirk državnih prvenstev, 

• okoljevarstvo, 

• nakup opreme, 

• promocijske aktivnosti za pridobivanje novih športnikov, 

• drugo - predlog prijavitelja. 

  



 

 

 

Predvidene vsebine področja »Mobilnost/Preventiva«: 
• Družinska ura (opis in pojasnila v Prilogi 4), 

• aktivnosti s področja varnosti v cestnem prometu za različne cilje skupine (otroci, mladostniki, 

starejši, vozniki, kolesarji, ….) ali tematike (infrastruktura, varnosti pas, hitrost, ….), vključno s 

povezanimi promo materiali, 

• Aktivnosti na področju mobilnosti (sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, inovativne oblike 

transporta, e-mobilnost, …), 

• Predavanja:  

o Infrastruktura in prometna varnost (Jure Kostanjšek in drugi), 

o Novosti cestnega prometa (Marjan Peljhan in drugi), 

o Predavanja in predavatelji CVV Vransko, 

o druge teme in priznani strokovnjaki oziroma predavatelji, 

• AMZS test prehodov za pešce (opis in pojasnila v Prilogi 5),  

• EuroRAP ocenjevanje cest, 

• ETEC lokalna kolesarka tekmovanja, 

• drugo - predlog prijavitelja. 

 

VSEBINA PRIJAVE 
 

Društvo mora na priloženih obrazcih posredovati predlog projekta oziroma programa, ki naj vsebuje: 

• naziv projekta oziroma programa, vodjo in izvajalce programa, časovno dinamiko izvajanja 

programa, 

• kratek opis vsebine, utemeljenost ter ciljno skupino oziroma skupine, 

• finančno konstrukcijo programa z oceno oziroma specifikacijo predvidenih stroškov, 

• opis pričakovanih-predvidenih učinkov izvajanja programa s pričakovanimi rezultati, izplenom 

ali obiskom, 

• prenosljivost v druga društva/okolja, 

• partnerstvo z lokalnimi deležniki, njihova vključenost ter prepoznavnost v lokalnem okolju, 

• medijska pokritost.  

 

Društvo lahko prijavi en projekt z vsakega področja, lahko pa poda tudi sestavljeno prijavo dveh 

področij. 

 

Pri udeležbi na dogodkih v lokalnem okolju je, ne glede na področje razpisa, po izkušnjah iz preteklih 

razpisov, uspešnejša oziroma zaželena udeležba na dogodkih širšega lokalnega značaja. Zato vam 

priporočamo udejstvovanje na dogodkih s pričakovano večjim številom udeležencev.  

 

  



 

 

 

VSEBINE, KI V RAZPISU NISO PODPRTE 
 

V okviru razpisa ni mogoče prijaviti: 

• področje Šport:  

o vsebin, ki se prekrivajo z dejavnostjo, ki jo izvaja AMZS Šport (npr. šola 

motokrosa, …) 

o vsebin, ki se izvajajo v okviru Zveze za avto šport AŠ 2005, razen karitnga. 

 

ROK ZA ODDAJO PRIJAV 
 

Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in 

mora vsebovati vse zahtevane obvezne podatke in priloge, določene v razpisni dokumentaciji. Kot 

pravočasne se bodo upoštevale vloge, prispele v tajništvo Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 
128, 1000 Ljubljana, do 22. 2. 2016 do 12.00 ure.  
 

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in 

naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA RAZPIS ZA PRIJAVO 
PROJEKTOV 2016«. 

 

OCENA PRIJAVE 
 

Komisija AMZS bo vse prispele prijave pregledala, ovrednotila ter izbrala ustrezne. Hkrati mora imeti 

društvo poravnane obveznosti do AMZS, biti sposobno financirati projekt oziroma del v višini lastnega 

prispevka 15% (z izjemo projekta "Društveni agent") ter ne sme biti v postopku prenehanja delovanja. 

 

Merila za izbor sofinanciranih projektov 

Kriterij 

N
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o 

D
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zn
o 

U
st

re
zn
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Vsebinska ustreznost, utemeljenost in ciljna usmerjenost (napoved rezultatov / 
izplena/obiska) 

0 1 2 

Ustreznost finančne konstrukcije, ocena ter specifikacija stroškov 0 1 2 

Prenosljivost/ponovljivost projekta v drugih društvih oziroma v drugih okoljih 0 1 2 

Partnerstvo z drugimi deležniki v okolju, kjer se projekt izvaja, prepoznavnost 
projekta v okolju, kjer se projekt izvaja, vključno s podporo/vključenostjo 
lokalne skupnosti ter množičnost obiska 

0 1 2 

Pričakovana medijska učinkovitost (tisk, RA, TV, …) 0 1 2 

 

Da bo vloga sprejeta, mora biti ocenjena z najmanj 4 točkami. 

 



 

 

 
FINANCIRANJE 
 

Razpoložljiva višina sredstev znaša 105.000 €. Sredstva se po področjih delijo v razmerju:  

• področje »članstvo« 45.000 €,  

• področje »šport« 30.000 € ter  

• področje »mobilnost/preventiva« 30.000 €.  

Glede na številu odobrenih prijav, njihovo ustreznost ter višino prijavljenih sredstev se lahko sredstva 

na predlog komisije, po potrditvi Upravnega odbora AMZS med področji ustrezno prerazporedijo 

oziroma linearno znižajo do skupne višine razpisanih sredstev. 

 

Namenska sredstva AMZS predstavljajo 85% celotnih upravičenih stroškov projekta. Društva morajo 

za namen projekta oziroma programa nameniti 15% lastnih sredstev (z izjemo projekta "Društveni 

agent"). Višina sofinanciranja posameznega programa s strani AMZS znaša do 3.000 € na 

posamezno področje, pri sestavljeni prijavi dveh področij pa 6.000 €. 

 

Društva lahko v okviru zneska sofinanciranja obračunajo tudi prostovoljno delo članov društva, vendar 

največ skupaj do 50 ur na projekt, v znesku bruto 12 €/h, ob predložitvi poročila o opravljenem 

prostovoljnem delu članov društva – vpis izvajalcev ter ur v razpredelnico s finančnim poročilom. 

 

Za vse neposredne storitve in stroške, opravljene s strani AMZS, se izvede kompenzacija. 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV 
 

Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je leto 2016. Lahko se prijavi tudi projekt, ki 

se že izvaja, a le, če se je pričel v letu 2016. 

 

Do sofinanciranja so upravičeni stroški, ki bodo pri društvu nastali ter bili poravnani najkasneje do roka 

za oddajo poročila ter zahtevka 30.11.2016, razen izjemoma za projekte, ki trajajo do konca leta 

2016, kjer je rok za oddajo poročila, zahtevka ter dokazila o poravnavi sredstev 10.1.2017. 

 

AMZS bo društvom izplačala odobrena sredstva v dveh delih, in sicer 20% ob odobritvi sofinanciranja, 

80% oziroma razliko pa najpozneje 15 dni po zaključku programa, po predložitvi poročila in zahtevka 

za izplačilo.  

 

Med upravičene stroške spadajo vse aktivnosti, povezane s pripravo in izvedbo programa, 

obveščanjem javnosti in promocijo programa.  Za vse stroške morajo biti priloženi računi ter dokazila o 

njihovem plačilu. 

 

Med upravičene stroške ne spadajo plače profesionalnih sodelavcev društev (zaposlenih v društvu). 





 

 

 

PRILOGA 1: Vloga za sofinanciranje projektov društvom 

OBRAZEC »VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV DRUŠTVOM« 
 

PODATKI O PRIJAVITELJU 
Ime društva  

Naslov  

Ime in priimek vodje 
projekta/kontaktne osebe, 
telefon, e-naslov 

 

 

PODROČJE PRIJAVE (članstvo, šport, mobilnost/preventiva) 
Področje prijave  

 

OPIS PROJEKTA ALI PROGRAMA 
Naziv projekta ali programa  

 

Časovni okvir izvedbe  
 

Vsebina, utemeljitev projekta 
ter ciljna skupina/skupine 

 
 



 

 

Finančna konstrukcija s 
specifikacijo predvidenih 
stroškov 

 
 

Izvajalci programa  
 

Pričakovani-predvideni učinki 
programa, predviden 
izplen/obisk 

 
 



 

 

Partnerstvo/sodelovanje/ z 
drugimi deležniki ter 
prepoznavnost projekta v 
lokalnem okolju 

 

Ocena prenosljivost projekta v 
druga okolja/društva 

 

Pričakovana medijska 
učinkovitost in pokritost ter 
medijska aktivnost 

 

PRILOGE (po izbiri prijavitelja, 
ki dodatno utemeljujejo zgoraj 
navedene podatke o projektu) 
 

•         
•                 
•                   
•                     
•                  

 



 

 

 

PRILOGA 2: Zahtevek – Vzorec finančnega poročila 

AMD/AMTK     
 

Dne:   

ZAHTEVEK ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA 
    ŠT. POGODBE     

         Specifikacija računov, ki so priloga tega zahtevka za upravičene stroške : 
  

      
Dobavitelj Številka računa 

Datum 
računa 

Znesek (z 
ddv) 

Datum plačila 
računa 

Sofinanciran 
znesek 85% 

          €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

      -   €    -   €  

Skupaj         0,00 

      
Prostovoljno delo članov 

Število ur (največ 
50) 

Urna 
postavka 

Bruto 
znesek 

  
ime in priimek 0 12,00 0,00 

  
ime in priimek 0 12,00 0,00 

  
ime in priimek 0 12,00 0,00 

  
ime in priimek 0 12,00 0,00 

  
ime in priimek 0 12,00 0,00 

  
    12,00 0,00 

  
    12,00 0,00 

  
Skupaj     0,00 

  

     

Zahtevek 
pripravil: 

Sofinanciran znesek računov 
  

0,00 
 

  

Prostovoljno delo članov 
  

0,00 
  

Skupaj 
  

0,00 
 

Zahtevek 
pregledal: 

Najvišji odobreni znesek (iz pogodbe) ali dejanski 
znesek porabe (če je nižji) 

 
0,00 

 
  

      
20% Akontacija 

 
20% 0,00 

 

Zahtevek 
odobril: 

Razlika - za nakazilo 
  

0,00 
 

  
  



 

 

 

PRILOGA 3: Društveni agent 

Za področje članstva se lahko odločite tudi za rešitev z vzpostavitvijo društvenega agenta v svojih 
okoljih. Cilj takega načina je pridobivati nove člane in izvajalce za to finančno nagrajevati. Ta projekt je 
v celoti financiran iz razpisanih sredstev do predpisanih omejitev na društvo (do 3.000 EUR) in zanj ni 
potrebno lastno sofinanciranje s strani društva.  

Pogoji : 

- Društveni agent je fizična oseba, bodisi zaposleni, brezposeln ali upokojenec. 
- Delo se vrši po tripartitni podjemni pogodbi med AMD/AMTK, AMZS in fizično osebo. Vzorec 

dobite v AMZS.  
- Bruto plačilo znaša 10 EUR na novo pridobljeno plačano članstvo. Pri tem je treba upoštevati 

primere obračuna: 

 Zaposleni (zavarovanec 
po 18. členu ZPIZ-2) 

Brezposeln (ni 
zavarovanec po 
18. členu ZPIZ-2) 

Upokojenec 

Bruto dohodek za 
društvenega agenta 

10 EUR 10 EUR 10 EUR 

Obveznosti prejemnika 
dohodka iz naslova 
prispevka za PIZ, ZZ, 
normirane stroške, 
akontacijo dohodnine 

3,8895 EUR 2,727 EUR 2,727 EUR 

Neto dohodek za 
društvenega agenta 

6,1105 EUR 7,273 EUR 7,273 EUR 

 

Izplačevalec dohodka je AMZS, ki v celoti krije tudi obveznosti izplačevalca na bruto osnovo, kar 
skupaj za izplačevalca znaša 13,44 EUR. 

- Minimum pridobljenih članov, ki je pogoj za izplačilo, znaša 20. V primeru doseganja 
maksimuma razpisanih sredstev na društvo (223 novih članov) bomo iskali dodatne vire 
financiranja. 
 

- Izplačilo se upošteva na katerokoli kategorijo članstva AMZS (z izjemo članstva Start) in velja 
samo za nove člane AMZS (člani, ki nimajo veljavnega članstva AMZS vsaj leto dni). 
 

- Fizična oseba-društveni agent mora opraviti izobraževanje na AMZS, ki bo razpisano na 
podlagi prijav društvenih agentov. 
 

- Fizična oseba-društveni agent v članski službi pridobi prazne UPN plačilne naloge (ali obrazec 
za vzpostavitev SEPA direktne obremenitve) in pristopnice za včlanitev, ki jih da novemu 
članu.  Podpisane vloge izpolnjene s strani društvenega agenta (sebe)  in novega člana pošlje 
v člansko službo, ki na podlagi plačila članov izvede včlanitev in vodi evidenco števila novo 
pridobljenih članov na društvenega agenta. 
 

- Izplačilo se lahko vrši mesečno-po doseženem minimumu pridobljenih članov ali po zaključku 
veljavnosti razpisa. 

  



 

 

 

PRILOGA 4: Družinska ura 

Vsebine družinske ure se delijo po posameznih modulih. Glede na izbor vsebine, potrebno število 
osebja, velikost dogodka ter lokacijo dogodka se ustrezno organizira ter predvidi stroške prevoza 
(AMZS ford, AMZS kombi, AMZS d.d. vleka, prevoz Lagune na prikolici, lasten prevoz osebja oziroma 
po dogovoru). 

Za pripravo končne ocene stroška izvedbe Družinske ure, razpoložljivost termina, opreme, 
promotorjev, instruktorjev, načina prevoza opreme, vključitev maskot, članske stojnice ter vse ostale 
podrobnosti, se posvetuje z vodjem področja mobilnost/preventiva. 

Storitve in oprema AMZS d.d.: po veljavnem ceniku, z upoštevanjem popusta/cenika za društva.  

 

Cena za trg (z ddv)

Cena za AMD/AMTK 
društva s popustom        

(z ddv)
Prisotnost 

Inštruktorja
Prisotnost 

promotorja
Promotor AMZS (1 modul = minimalno 1 
promotor)  €/uro                              14,64 €                              12,20 € 
Maskota AMZS (na razpolago do 3 maskote), 1 
maskota €/uro                              17,57 €                              14,64 € 

Inštruktor varne vožnje (delovnik)/dan                           117,12 €                              97,60 € 
Inštruktor varne vožnje (vikend ali  praznik)/dan                           161,04 €                           134,20 € 

Kilometrina (inštruktor varne vožnje)                                0,37 €                                0,37 € 
Strošek prevoza opreme/km                                0,50 €                                0,50 € 
Prisotnost mehanika/voznika vlečnega vozila na 
dogodku (čakalna ura)
Delovnik                              34,28 €  brezplačno 

Vikend, praznik                              44,57 €  brezplačno 

Prevoz z AMZS vleko
Startnina (Delovnik)                              38,06 €                              30,45 € 

Vleka (Delovnik) (km)                                1,10 €                                0,88 € 

Startnina (vikend, praznik, nočna tarifa)                              49,48 €                              39,58 € 

Vleka (vikend, praznik, nočna tarifa) (km)                                1,43 €                                1,14 € 
Modul 1 - Članska točka, šotor, zastave, materiali 
AMZS, CVV, ...  brezplačno  brezplačno 1-3
Modul 2 - Otroška prometna doživljalnica in 
ustvarjalnica/kotiček                              61,00 €  brezplačno 1
Modul 3 - Otroška prometna pesmica in plesna 
koreografija
Maskota AMZS                              17,57 € 14,64 €                            
Modul 4 - Otroški poligon z električnimi 
avtomobilčki in poganjalčki                           195,20 €  brezplačno 1-2
Modul 5 - Simulator prevračanja* 1*
Simulator prevračanja (do 4h)                           213,50 €                           170,80 € 
Simulator prevračanja (nad 4h)                           427,00 €                           341,60 € 
Modul 6 - Simulator vožnje 1
Simulator vožnje - A/ AM (do 4h)                              97,60 €                              78,08 € 
Simulator vožnje - A/ AM (nad 4h)                           195,20 €                           156,16 € 
Modul 7 - Otroški spretnosti poligon TRIAL*                           305,00 €  brezplačno 1* 0
Modul 8 - Psihofizično stanje (pijana očala)                              61,00 €  brezplačno 1
Modul 9 - AMZS City Drive VR                              61,00 €  brezplačno 1
Modul 10 - Laguna EuroNCAP*                                     -   €  brezplačno *1
kilometrina prevoz Lagune                                0,50 €                                0,50 € 
Modul 11 - FIA ETEC kolesarski poligon                           244,00 €  brezplačno 1-2
Modul 12 - Pomen kontrolnih lučk                              61,00 €  brezplačno 1
*Obvezna prisotnost inštruktorja varne vožnje 

/

/

/

/

/



 

 

 

PRILOGA 5: AMZS Test prehodov za pešce 

Društvu omogočamo izobraževanje, usmeritve ter podporo pri lastni izvedbi prilagojenega AMZS testa 
prehodov za pešce. Po sistemu ocenjevanja z zvezdicami se ocenjujejo: 

• zasnova prehoda, 
• dnevna preglednost, 
• nočna vidljivost(osvetljenost, 
• dostopnost, 
• skupna ocena, 

ter 

• prilagojenost invalidom, 
• prilagojenost slepim. 

Predvidoma v mesecu marcu bo organizirana predstavitev ter izobraževanje zainteresiranih društev za 
izvedbo projekta "AMZS test prehodov za pešce", na sedežu AMZS. Termin bo sporočen naknadno 
ter usklajen glede na število zainteresiranih društev. 

 

Priznani stroški: 

• prizna se skupaj 20 ur za posamezen prehod, kar vključuje pripravo, delo na terenu, poročilo, 
predstavitev rezultatov, v bruto znesku 12,00 €/uro oziroma skupaj 240,00 €/prehod, 

• priznajo se potni stroški v okviru projekta, izkazani z zapisom o prevoženih kilometrih, potnim 
nalogom ter dokazilu o izplačilu, 

• potni stroški za obisk predstavitve in izobraževanja za izvajanje AMZS testa prehodov za 
pešce, izkazani s potnim nalogom ter dokazilu o izplačilu, 

• prisotnost v obliki ur za udeležence predstavitve ter izobraževanja se obračuna v okviru 
splošnih prostovoljnih ur, ki so na razpolago v okviru razpisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 




