
 

 
 

 

 

 

SKLEP O IZBORU VLOG 

NA RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V OKVIRU 
EVROPSKEGA LETA MLADIH 2022 

 

1. člen 
 

Na razpisu za sofinanciranje dogodkov v okviru evropskega leta mladih 2022 so odobrene 
vloge v Tabeli 1 in Tabeli 2 v skupni vrednosti 10.600,00 EUR. 

 

Tabela 1: Podprte vloge za delavnice v okviru Mreže vzornikov 

Prijavitelj Sofinanciranje 

KMŠ - Klub mladih Šenčur 100,00 EUR 

Društvo Salezijanski mladinski center Celje 100,00 EUR 

Društvo Eksena 100,00 EUR 

Mladinski svet Ljutomer 100,00 EUR 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 100,00 EUR 

Zavod Aspekt 100,00 EUR 

SKUPAJ 600,00 EUR 

 
Tabela 2: Podprte vloge za dogodke v lastni režiji 

Prijavitelj Sofinanciranje 

Mladinski center Žalec 500,00 EUR 

Mladinski center Dravinjske doline 500,00 EUR 

Društvo ŠKUC 500,00 EUR 

Zavod za kulturo, mladino in turizem Koper 500,00 EUR 

Mladinski svet Slovenj Gradec 500,00 EUR 

Društvo kreativne mladine 500,00 EUR 

Zavod za kulturo, šport in mladino Tolmin 500,00 EUR 

Društvo Salezijanski mladinski center Celje 500,00 EUR 

Društvo Eksena 500,00 EUR 

MKUD Kladivo 11 500,00 EUR 

Mladinski svet Ljutomer 500,00 EUR 

Klub študentov Dravinjske doline 500,00 EUR 

KUD Gonobeats 500,00 EUR 

Pina 500,00 EUR 



 

Prijavitelj Sofinanciranje 

Familija - izobraževalni in terapevtski center 500,00 EUR 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 500,00 EUR 

Parada ponosa 500,00 EUR 

MKC Maribor 500,00 EUR 

Socialna akademija 500,00 EUR 

Zavod Aspekt 500,00 EUR 

SKUPAJ 10.000 EUR 

 

 

 

 

2. člen 
 

Razpisna komisija je odobrila vse prejete vloge. 
 

 

 

3. člen 
 

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti v roku 15 dni od sprejetja tega sklepa. 
 

 

 

4. člen 
 

Sklep je v pdf obliki pripravljen za podpis s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Sklep je podpisan, 
ko ga digitalno podpiše zakoniti zastopnik zavoda, pri čemer se šteje, da je bil podpisan na dan, 
kot izhaja iz digitalnega potrdila, in v kraju, kjer ima zavod sedež. 
 

 

Obrazložitev 
 

Nacionalna agencija je 12.4.2022 na svoji spletni in Facebook strani objavila razpis za 
sofinanciranje dogodkov v okviru evropskega leta mladih 2022 z namenom podpore dogodkov 
ob obeležitvi evropskega leta mladih 2022. 

 

Razpis v skupni vrednosti 20.000,00 EUR je predvidel sofinanciranje: 
- 35 dogodkov v višini 500,00 EUR (oz. skupni višini 17.500,00 EUR) in 
- 25 delavnic v višini 100,00 EUR (oz. skupni višini 2.500,00 EUR). 

 

Na razpis je prispelo 20 vlog za izvedbo dogodkov v lastni režiji in 6 vlog za izvedbo delavnice 
iz sklopa Mreža vzornikov. 

 

Razpisna komisija je skladno z razpisanimi merili za dodelitev posebej točkovala vloge za 
dogodke in vloge za delavnice. Ker je bilo vlog za delavnice in dogodke v lastni režiji 21 in so 
bile vse ustrezne glede na razpisana merila za dodelitv, je komisija podprla vseh 21 vlog, in 
sicer v skupni višini 10.600,00 EUR. 

 

  



 

 
 
Pravni pouk: Prijaviteljii se lahko pritožijo na tehnično ivedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni 
zaradi neizpolnjevanja meril upravičenoti razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se 
lahko v rook 15 dni po prejetju obvestila pritožijo na MOVIT, info@movit.si. Pritožba ne zadrži 
izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji. 

 

 

SKLEP ŠT.: 2022/096 

 
Uroš Skrinar 
    direktor 

 

 
Vročiti: 
- v arhiv sklepov (original) 
- prijaviteljem (po e-pošti) 
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