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Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi 
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote, Odločitve o oddaji javnega naročila za izbiro 
izvajalca dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+: področje Mladina v obdobju 2014 – 
2020 v Republiki Sloveniji št. 405-29/2013-20 z dne 28.2.2014 in aneksom št. 2 k okvirnemu 
sporazumu št. 3331-13-405029, Vodnika za nacionalne agencije programov Erasmus+ in Evropska 
solidarnostna enota, 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  
Evropska solidarnostna enota, Razpis ESE 2020,  

Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC11), prijavni rok 1. oktober 2020  
 
 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota 2019/C 
382/08 v okviru ukrepa prostovoljstvo, ob prijavnem roku 2020-3, so na podlagi pregleda meril 
upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na tretjem 
prijavnem roku, v okviru ukrepa prostovoljstvo, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – projekti 
prostovoljstva (ESC11) v skupni vrednosti sofinanciranja  275.172,56 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva 

 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2020-3-SI02-ESC11-
015836 

TRAJNOSTNI PARK ISTRA, 
raziskovalno-izobraževalni 
zavod za trajnostni razvoj 

Solidarna Primorska II. 94 56.624,00 Znižanje podpore za 
vključevanje za pol obdobja 

2. 2020-3-SI02-ESC11-
015862 

Društvo SOS telefon za ženske 
in otroke - žrtve nasilja 

SOS za mlade 89 23.427,00  

3. 2020-3-SI02-ESC11-
015840 

Društvo DIH - Enakopravni pod 
mavrico 

Decentralizacija LGBTIQA+ 
aktivizma 

86 12.805,00   

4. 2020-3-SI02-ESC11-
015807 

Ljudska univerza Ormož Mladinski turizem po meri 
mladih 

84 16.210,00   

5. 2020-3-SI02-ESC11-
015806 

Zavod Mladinski center 
Kotlovnica Kamnik 

Skul(tur)iraj se! 83 12.456,00 Znižanje podpore za 
vključevanje za pol obdobja 

6. 2020-3-SI02-ESC11-
015750 

Manipura, zavod za svetovanje 
in kreativno delo z mladimi in 
družinami 

MLADI ZA MLADE - 
OBNOVIMO OPTIMIZEM 
PREKO SOLIDARNOSTI 

81 39.410,00   

7. 2020-3-SI02-ESC11-
015769 

Popotniško združenje Slovenije 
/ Hostelling International 
Slovenia 

Potujmo v prostovoljstvo 80 10.927,56 OLS ne pripada, znižanje 
podpore za vključevanje za 
pol obdobja 

8. 2020-3-SI02-ESC11-
015823 

KNOF Zavod za kreativni razvoj 
Posavja - socialno podjetje 

Mladi za podnebne rešitve 80 13.100,00   

9. 2020-3-SI02-ESC11-
015755 

Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti 

Mladi obrazi Europa Cantat 
Festivala 2021 

79 30.856,00 Znižani stroški CA in za pot, 
nepriznana CA4, nepriznan 
APV 

10. 2020-3-SI02-ESC11-
015776 

Zveza društev Mladinski center 
Idrija 

Oživimo hišo II 79 15.836,00 Znižanje podpore za 
vključevanje 

11. 2020-3-SI02-ESC11-
015809 

Ljudska univerza Ormož Tovarna solidarnosti Ormož 79 25.596,00 Nepriznani potni stroški v 
izrednih stroških 

12. 2020-3-SI02-ESC11-
015815 

VOLUNTARIAT Zavod za 
mednarodno prostovoljno delo 
Ljubljana 

Vrti se - prostovoljno delo v 
vrtcih v Ljubljani 

79 17.925,00   

 SKUPAJ 275.172,56  

Opombe: CA- dopolnilna aktivnost 
                   



 

 
 

 

                                                        
 

2. člen 
 
Vlogi v Tabeli št. 2 – projekti prostovoljstva sta uvrščeni na rezervno listo. Vlogi bosta odobreni v 
primeru, če se sprostijo razpoložljiva sredstva. V primeru, da vlogi, uvrščeni na čakalni seznam ne 
bosta odobreni, kot to določa Vodnik, se štejeta kot zavrnjeni. 
 
Tabela št. 2: Vlogi projektov prostovoljstva uvrščeni na rezervno listo  
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2020-3-SI02-ESC11-015808 Društvo študentski kulturni center Mladi informator 76 10.772,00 Znižana podpora za 
vključevanje za pol 
obdobja 

2. 2020-3-SI02-ESC11-015775 EUSA Institute Približujemo ti univerzitetni 
šport 

74 22.744,00 Znižana podpora za 
vključevanje za pol 
obdobja 

 SKUPAJ 33.516,00  

 
 

 
3. člen 

 
Vlogi v Tabeli št. 3 – projekti prostovoljstva, sta zavrnjeni vlogi na podlagi pogojev, določenih v 
Razpisu in Vodniku, in sicer zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to je 60 točk 
skupaj oz. 50% vsakega ocenjevalnega kriterija) ali omejitev sredstev za podporo aktivnosti. 
 
Tabela št. 3: Zavrnjeni vlogi zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk– 
projekti prostovoljstva 
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2020-3-SI02-ESC11-015772 Mladinski svet Ljutomer Mladi spreminjamo svet 72 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

2. 2020-3-SI02-ESC11-015778 RIS Raziskovalno izobraževalno 
središče Dvorec Rakičan 

Polno življenje Romov: Romi 
onkraj stereotipov 

71 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

 
 

4. člen 
 
 
Nobena vloga ni bila izključena iz postopka obravnave za sprejem zaradi neizpolnjevanja enega ali 
več meril upravičenosti za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa. 
 
 

5. člen 

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

Obrazložitev 
 
 
Na podlagi Uredbe št. 2018/1475 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o določitvi 
pravnega okvira Evropske solidarnostne enote je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje 
predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota2019/C 382/08 (v nadaljevanju: 



 

 
 

 

                                                        
 

razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja 
(nepovratna sredstva) za  ESC11 oz. projekte prostovoljstva, in sicer 1. oktober 2020 (2020-3). 
 
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga z 1.383.794,00 EUR  razpoložljivih sredstev za dodelitev 
podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstvo, pri čemer je za tretji prijavni rok okvirno 
rezerviranih 225.000,00 EUR. Razpoložljiva sredstva se v letu 2020 v skladu z razpisom dodelijo na 
treh prijavnih rokih.   
 
NA je z določbami delegacijskega sporazuma za upravljanje programa pri uporabi in dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev dolžna upoštevati predpisani delež sredstev za podporo projektom v 
posameznem ukrepu na letni ravni glede na vsa uporabljena (dodeljena) sredstva. 
 
Nacionalna agencija je na prijavnem roku 2020-3 v okviru ukrepa prostovoljstvo: projekti 
prostovoljstva (ESC11), prejela 16 vlog, ki so zaprošale v skupni višini za 358.590,16 EUR podpore 
iz programa Evropska solidarnostna enota. 
 
V skladu s 3. in 5. točko 28. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo 
sofinanciranje (nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z 
Vodnikom.  
 
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog in izvedla 
vrednotenje prejetih vlog. 
 
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) je bila 79 točk.  
 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor 
je na svoji dopisni seji, ki je potekala od 26. novembra do 2. decembra 2020 pregledal prejete vloge 
na prijavnem roku 2020-3 in predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih in 
zavrnjenih vlog ter ga posredoval direktorju. 
 
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora 
in sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa. 
 
 
Pravni pouk: Prijavitelji se lahko pritožijo na tehnično izvedbo postopka. Prijavitelji, zavrnjeni zaradi 
neizpolnjevanja meril upravičenosti razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se lahko v 
roku 15 dni po prejetju pisnega obvestila pritožijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne 
zadrži izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji. 
 
V Ljubljani, 9. december 2020 
 
Sklep št.: 2020/078 
       

Uroš SKRINAR 
     direktor 

 
 
Posredovati: 

- Prijaviteljem 
- Programskim delavcem v UP in PP ESE 
- FRS 
- arhiv 
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