
MOVIT, Ljubljana  
Dunajska cesta 5 
SI-1000 Ljubljana 
T: +386 (0)1 430 47 47 
W: www.movit.si 
E: info@movit.si 
 

 
 
 
 

                                                         

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 solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC31), 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 solidarnostni projekti, 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 solidarnostni projekti, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – 
solidarnostni projekti (ESC31) v skupni vrednosti sofinanciranja 90.701,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti  
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2020-3-SI02-ESC31-015728 Društvo SMC Maribor Fairplay + Bubble football 
VS Coronavirus 

93 6.548,00 Inštruktor priznan za 4 dni 

2. 2020-3-SI02-ESC31-015753 Društvo Lojtra Društvo za osebni 
in poklicni razvoj mladih 

#SkupnostnaTehnologija 91 6.000,00 Inštruktor ni priznan (glede 
na vsebino nalog ter 
izkušenost 
prijavitelja/udeležencev). 

3. 2020-3-SI02-ESC31-015822 Društvo za kulturo in 
izobraževanje IMPRO 

Moč skozi improvizacijo 91 3.500,00   

4. 2020-3-SI02-ESC31-015799 Klub mariborskih študentov Medgeneracijska (po)moč 90 2.137,00   

5. 2020-3-SI02-ESC31-015837 Društvo DIH - Enakopravni pod 
mavrico 

Medvrstniška podpora za 
LGBTQIA+ mlade 

90 7.644,00  

6. 2020-3-SI02-ESC31-015843 Aequare, zavod za izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje, 
Višnja vas 

PRAVNA (PO)MOČ 
STAROSTNIKOM 

90 5.822,00   

7. 2020-3-SI02-ESC31-015746 Društvo Mladi za Pivko MTB park Osojnica 86 7.370,00   

8. 2020-3-SI02-ESC31-015768 Društvo za podporo civilne 
družbe 

Starost - darilo mladim 86 6.822,00 Inštruktor priznan za 6 dni 

9. 2020-3-SI02-ESC31-015825 Kud Jurij Fleisman Kmetski dom 
makeover&turnover 

86 6.822,00 Inštruktor priznan za 6 dni 

10. 2020-3-SI02-ESC31-015754 Društvo študentski kulturni 
center 

Podcast "Ni nam vseen" 85 5.048,00 Inštruktor priznan za 4 dni 

11. 2020-3-SI02-ESC31-015770 Društvo za kulturo inkluzije Ko delam, sem vključen 85 5.048,00 Inštruktor priznan za  4 dni 

12. 2020-3-SI02-ESC31-015801 Društvo košanske mladine Mladinski klub Kljt pod 
Vidmom 

84 6.000,00 Izredni stroški neupravičeni 

13. 2020-3-SI02-ESC31-015800 Zavod za izobraževanje in 
inkluzijo Odtiz 

Znanje uresničuje sanje 83 8.844,00   

14. 2020-3-SI02-ESC31-015845 ARGUMENT, društvo za razvoj 
kritičnega mišljenja 

ZDRAV DUH V KULTURNEM 
TELESU 

83 6.548,00 Inštruktor priznan za 4 dni 

15. 2020-3-SI02-ESC31-015763 Mladinski kulturni center 
Maribor 

Skupaj svobodni 82 6.548,00 Inštruktor priznan za 4 dni 

 SKUPAJ 90.701,00  



 
 
 
 

                                                         

 
2. člen 

 
 
Vloge v Tabeli št. 2 –solidarnostni projekti, so zavrnjene vloge 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. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk– 
solidarnostni projekti  
 

 
Številka projekta Predlagatelj 

 
Naslov projekta 

 
Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2020-3-SI02-ESC31-015730 Društvo SMC Maribor IZRAZI SE 81 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 
2. 2020-3-SI02-ESC31-015821 Zavod NEFIKS - Institut za 

promocijo in beleženje 
neformalno pridobljenega 
znanja 

Ej, model_ka 81 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

3. 2020-3-SI02-ESC31-015744 Društvo Mladi za Pivko Mladinski športni center 
Merkur 

80 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

4. 2020-3-SI02-ESC31-015751 Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto 

Pripravljeni, pozor, akcija! 80 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

5. 2020-3-SI02-ESC31-015766 Društvo študentski kulturni 
center 

Roza Alarm 80 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

6. 2020-3-SI02-ESC31-015826 Zveza prijateljev mladine Idrija Prosti čas je ZAKON! 79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 
7. 2020-3-SI02-ESC31-015835 Za in proti, zavod za kulturo 

dialoga 
Lokalno okolje, naše 
okolje! 

79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

8. 2020-3-SI02-ESC31-015844 Za in proti, zavod za kulturo 
dialoga 

Učenje jezika za tujce 
skozi Debato 

78 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

9. 2020-3-SI02-ESC31-015829 Društvo SMC Rakovnik En projekt, da jih naučimo 
vse 

77 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

10. 2020-3-SI02-ESC31-015739 Društvo SMC Maribor Priklopi se na Power VAJB 
mladosti 

74 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

11. 2020-3-SI02-ESC31-015817 Društvo SMC Rakovnik Mladi za mlade 74 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

 
 

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

4. 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  ESC31 oz. solidarnostne projekte, in sicer 1. oktober 2020 (2020-3). 
 
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga z 118.224,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev 
podpore projektom v okviru ukrepa solidarnostni projekti, pri čemer je za tretji prijavni rok okvirno 
rezerviranih 100.000,00 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 solidarnostni projekti: 
solidarnostni projekti (ESC31), prejela 26 vlog, ki so zaprošale v skupni višini za 182.134,00 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 82 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.: 2020/080 
       

Uroš SKRINAR 
     direktor 

 
 
Posredovati: 

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