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Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, 
Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro izvajalca dejavnosti Nacionalne agencije programa 
Erasmus+: področje Mladina v obdobju 2014 – 2020 v Republiki Sloveniji štev. 405-29/2013-20 z 
dne 28.2.2014 in Vodnika za nacionalne agencije, ki izvajajo program Erasmus+ 2014-2020 »Guide 
for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme« (v nadaljevanju: Vodnik), direktor 
MOVIT, Zavoda za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) 
sprejme 
 
 

SKLEP 
o izboru in višini sofinanciranja vlog v okviru programa Evropskih skupnosti  

Erasmus+, Razpis E+ 2019,  
Ključni ukrep 2: Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks; projekti strateških 

partnerstev na področju mladine (KA205) 
prijavni rok 30. april 2019 (2019-2-KU2) 

 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2019 – EAC/A03/2018 Program 
Erasmus+ (2018/C 384/04) v okviru Ključnega ukrepa 2 na področju mladine, ob prijavnem roku 
2019-2-KU2, sta na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v okviru akcije KA205, odobrene vloge v Tabeli št. 1 v 
skupni vrednosti sofinanciranja 306.571,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobreni vlogi 
 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena 
višina dotacije Opombe 

1. 2019-2-SI02-KA205-015177 Zavod Mladinska mreža 
MaMa 

Mreža mladinskih delavcev 91 135.813,00  

2. 2019-2-SI02-KA205-015142 Vozim, Zavod za 
inovativno izobraževanje 

Be a hero 86 115.555,00 Neup. IS zaradi 
nejasne 
argumentacije. 

3. 2019-2-SI02-KA205-015190 Mladinski center Trbovlje Videz vara 86 55.203,00  

 SKUPAJ 306.571,00  

 
 

2. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 2 so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2019 in 
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«) in sicer zaradi omejitve sredstev na 
prijavnem roku ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50 % 
vsakega ocenjevanega kriterija).  
 
Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2019-2-SI02-KA205-015182 Inštitut za mladinsko 
politiko, Ajdovščina 

Zdravi mladi za zdravo 
družbo 

84 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

2. 2019-2-SI02-KA205-015203 BOB, zavod za 
izobraževanje in kulturne 
dejavnosti, Ljubljana 

(Iz)menjava ulične 
realnosti 

81 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 
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3. 2019-2-SI02-KA205-015165 Športna zveza Ajdovščina  The Equality through 
Sport Techniques 

80 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

4. 2019-2-SI02-KA205-015145 Razvojna agencija 
Kozjansko 

Začni zdaj /Kreni sada 79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

5. 2019-2-SI02-KA205-015147 Društvo Parada ponosa DekontRaminacija - 
naslavljanje sovražnega 
govora na ulici 

79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

6. 2019-2-SI02-KA205-015129 Mesto žensk, društvo za 
promocijo žensk v kulturi 

TOOLBOX FOR YOUTH: 
Tackling Gender 
Policing and Gender 
Stereotyping of Youth 
at the Entering Point of 
Adulthood 

77 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

7. 2019-2-SI02-KA205-015223 Društvo za trajnostni 
razvoj podeželja CTRP 
Duplek, socialno podjetje 

Samostojen sem z MAS 77 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

8. 2019-2-SI02-KA205-015148 Zavod NEFIKS - Inštitut za 
promocijo in beleženje 
neformalno pridobljenega 
znanja 

#myWay 76 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

9. 2019-2-SI02-KA205-015121 Romsko društvo Romano 
Veseli 

OZAVEŠČANJE ROMOV 
O ZAPOSLOVANJU 

74 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

1
0. 

2019-2-SI02-KA205-015201 Mednarodna zveza za 
zdravje mladih  - 
INTERNATIONAL YOUTH 
HEALTH ORGANIZATION 

Za Zdravje Mladih 72 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

1
1. 

2019-2-SI02-KA205-015149 RIS raziskovalno 
izobraževalno središče 
Dvorec Rakičan 

Aktiviraj se!: Nova 
perspektiva v socialni 
aktivaciji mladih 

66 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

1
2. 

2019-2-SI02-KA205-015205 Mladinski center Zagorje 
ob Savi 

Me slišiš? Slišim te. 65 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

1
3 

2019-2-SI02-KA205-015189 Počitniško društvo 
Kažipot Velenje 

NoMoreWars.eu 49 Nedoseganje min. zahtevanega št. 
točk. 

 
 

3. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 3 je zavrnjena vloga na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2019 in 
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«) in sicer zaradi neizpolnjevanja meril 
upravičenosti.  
 
Tabela št. 3: Zavrnjena vloga zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti 
 

 
Številka projekta Predlagatelj Doseženo število 

točk Razlog zavrnitve 

1. 2019-2-SI02-KA205-015143 
 

Združenje socialna ekonomija 
Slovenije, socialno podjetje 

Neizpolnjevanje 
meril upravičenosti 

Vloga oddana v Angleškem jeziku. 

 
 

4. člen 
 

Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejetju tega sklepa. 
 
 
 

Obrazložitev 
 
Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport je 
Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2019 – 
EAC/A03/2018 Program Erasmus+ (2018/C 384/04) (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil 
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