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Na podlagi Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 
o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter 
šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 in na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila 
za izvajanje storitev dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ poglavje Mladina in 
programa Evropska solidarnostna enota v Republiki Sloveniji v obdobju 2021 – 2027 v Republiki 
Sloveniji štev. 405-1/2021/17 z dne 2. 8. 2021 in na podlagi Vodnika za nacionalne agencije, ki 
izvajajo programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 2021-2027 »Guide for National 
Agencies implementing the Erasmus+ and European Solidarity corps Programmes« (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+ 2021,  
Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov: akreditirani projekti (KA151-YOU), projekti 
mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU), projekti mobilnosti za mladinske 

delavce (KA153-YOU)  in  projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU), prijavni rok 
11. 5. 20211 (2021-1-KU1) 

 
 

1. člen 

 
Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2021 – EAC/A01/2021 Program 
Erasmus+ (2021/C 103/11) v okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine, ob prijavnem roku 
2021-1-KU1, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter 
razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na prvem prijavnem roku v okviru Ključnega ukrepa 1, 
odobrene vloge v Tabeli št. 1 - akreditirani projekti (KA151-YOU), v Tabeli št. 2 - projekti mobilnosti 
za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU), v Tabeli št. 3 - projekti mobilnosti za mladinske 
delavce (KA153-YOU) in v Tabeli št.4 - projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v 
skupni vrednosti sofinanciranja 803.431,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – akreditirani projekti (KA151-YOU) 

 

 

Številka projekta Predlagatelj 
Odobrena višina 

nepovratnih 
sredstev 

1. 2021-1-SI02-KA151-YOU-000011132 Društvo Lojtra, Društvo za osebni in poklicni razvoj mladih  
 

150.760,00  

2. 2021-1-SI02-KA151-YOU-000012646 Javni zavod Center za mlade Domžale 
 

24.786,00  

3. 2021-1-SI02-KA151-YOU-000018573 Zveza društev Mladinski center Idrija 
 

19.875,00  

 Rezerva za projekte 
 

NA glede na predlagano količino mobilnosti v projektih 
rezervira sredstva za primer dodatnih upravičenih potreb v 
okviru projektov. 

25.000,00  

  220.421,00  
 

 
 
  

                                           
1 Prijavni rok je bil s strani EK prestavljen na 18. 5. 2021. 

http://www.movit.si/
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Tabela št. 2: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) 
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena 
Odobrena višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020443 Connect, društvo za 
promocijo aktivnega 
državljanstva, socialno 
podjetje 

Sustainable Lifestyle 93 27.752,00   

2. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000010123 ZAVOD ZA MLADINO IN 
ŠPORT TRBOVLJE 

We are all in this 
together 

90 14.721,00   

3. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000018520 Sončni Grič, društvo za 
trajnostno kulturo 
bivanja, Hrvoji 

Green Reset 86 16.519,00  Neupravičen SI fasilitator. 
Neupravičen dodaten 
potovalni dan. 
Neupravičeno zeleno 
potovanje za SI skupino.  

4. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000035757 Kulturno umetniško 
društvo Transformator 

Lažne novice in 
podnebni ukrepi 

84 10.415,00   

5. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019376 LOVSKA DRUŽINA VELIKA 
NEDELJA 

Varuhi Narave: Kako 
lovci pomagajo 
varovati naše 
naravno okolje 

83 14.140,00  

 
6. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000006757 ZAVOD AMBITIA, ZAVOD 

ZA RAZVOJ 
MLADINSKEGA DELA 

Me and My World 82 49.194,00   

7. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020700 Zavod za turizem, 
kulturo, šport in mladino 
Metlika 

Intercultualog 82 16.119,00  Napačno izračunana 
Individualna podpora. 
Neupravičeni 4 fasilitatorji.  
Neupravičen pripravljalni 
obisk. 

8. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000035729 Zavod za izobraževanje 
in razvoj Učenjak 

Razmišljaj, deluj in 
vplivaj ZELENO! 

82 22.624,00   

9. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000012806 ELU, društvo za 
spodbujanje 
neformalnega 
izobraževanja 

YOUth make the 
change 

81 32.300,00   

10. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000009147 DRUSTVO GLEDALISCE 
GLEJ 

#youthmanifesto 80 16.711,00  Neupravičen pripravljalni 
obisk. 
Neupravičena 2 
fasilitatorja. 

11. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000010127 ZAVOD ZA MLADINO IN 
ŠPORT TRBOVLJE 

Let's Get Physical 80 14.946,00   

12. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000012401 Romsko društvo Romano 
Veseli 

Povezovanje Romov 
- Svet stoji na mladih 

80 25.119,00  Za SI skupino znižan pas 
razdalje. 
Del izrednih stroškov 
prenesen na podporo za 
vključevanje. 

13. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000008083 Zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske 
dejavnosti 

Podeželje za nas 79 
 

37.630,00  Neupravičena podpora za 
pripravljalni obisk za enega 
udeleženca. 
Za EL napačen kraj 
destinacije (EL) - višja 
individualna podpora 

14. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000011593 Konjeniško društvo 
Kopito 

Let the Distance 
Bring Us Together 

78 22.971,00    

 SKUPAJ 
321.161,00 

 
 

 
 
  



 

 
 

 

                                                        
 

Tabela št. 3: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU)  
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena 
Odobrena višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000020007 Mladinski center Krško OOPS! Accidentally 
on Purpose 

90 17.163,00  

2. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000011440 Mladinska zveza Brez 
izgovora Slovenija 

Psihološka prva 
pomoč 

87 41.826,00  

3. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000012187 Zavod Aspira, zavod za 
razvoj posameznika in 
družbe 

HIGH QUALITY 
(NET)WORK 

87 10.878,00 

 
4. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000034256 Mednarodna zveza za 

zdravje mladih  
Forum za zdravje 
mladih Portorož 
2022: Mladinsko 
zdravstveno delo 

83 36.609,00  

5. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000012222 Zavod Veles, Zavod za 
trajnostni način življenja, 
so. p. 

Ustvarjanje 
trajnostnih projektov 

82 33.570,00 

 
6. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000011309 ZAVOD MLADINSKA 

MREZA MAMA 
Mreženje sorodnih 
mladinskih 
organizacij 

81 14.987,00  

 SKUPAJ 
155.033,00 

 
 

 

Tabela št. 4: Odobrene vloge – projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) 
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena 
Odobrena višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000019711 Zavod Škatlica Za(upam) si 90 20.590,00 Neupravičeni izredni 
stroški. 

2. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000021209 Kulturno umetniško 
društvo Mreža 

Mlade zore za 
solidarnost in 
enakopravnost 

86 3.000,00  

3. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000035749 Društvo za permakulturo 
Slovenije 

Mala Šola 
Permakulture 

86 19.000,00 Neupravičeni stroški 
podpore za vključevanje. 
Neupravičeni stroški za 
aktivnosti - Activity 2, 
Activity 3, Activity 4. 
Neupravičeni izredni 
stroški. 

4. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000011564 Zavod Mladinska mreža 
MaMa 

Lokalne pobude za 
cilje mladih EU 

79 44.566,00 Neupravičeni izredni 
stroški. 
Neupravičeni stroški 
aktivnosti A5 kot ločene 
aktivnosti. 

5. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000011978 Zavod ŠOLT Demokracija v 
novicah 

75 13.500,00 
 

6. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000019240 Javni zavod Dravit 
Dravograd, zavod za 
šport, turizem, kulturo in 
mladinske dejavnosti 

Opolnomočenje 
mladinskega sektorja 
v lokalnem okolju 

72 6.160,00 Neupravičeni izredni 
stroški. 

 SKUPAJ 
106.816,00 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

                                                        
 

2. člen 

 
Vloge v Tabeli št. 5 - akreditirani projekti (KA151-YOU), v Tabeli št. 6 - projekti mobilnosti za mlade 
- mladinske izmenjave (KA152-YOU), v Tabeli št. 7 - projekti mobilnosti za mladinske delavce 
(KA153-YOU) in v Tabeli št. 8 - projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) so zavrnjene 
na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2021 in Vodniku za prijavitelje in sicer zaradi 
omejitve sredstev za podporo aktivnostim ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk (to 
je 60 točk skupaj oz. 50% vsakega ocenjevanega kriterija).  
 
 
Tabela št. 5: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
- akreditirani projekti (KA151-YOU) 
 
Ni zavrnjenih vlog. 
 
Tabela št. 6: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
- projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) 
 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Razlog zavrnitve 

1. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000008668 KULTURNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO DVOREC RAKIČAN 

OPEN UP: You Deserve To 
Be Happy! 

77 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

2. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000010300 Zavod ZABAVNIK, Zavod za 
informativne in kulturno-
razvedrilne dejavnosti 

SafeWeb 77 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

3. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000011441 Mladinska zveza Brez 
izgovora Slovenija 

Vsi odtenki mavrice 76 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

4. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000010321 ZAVOD MLADINSKA 
SOCIALNA INOVACIJA, 
CANKOVA, socialno podjetje 

Keep moving, keep 
improving 

75 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

5. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000030941 ZAVOD ROKA, Zavod za 
projektni management, 
Černelavci 

Media is changing the 
world 

75 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

6. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000007294 Mladinski svet Murska 
Sobota 

WE CAN AND WE WILL! 74 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

7. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000035805 Klub ljubiteljev računalniških 
iger gamingHOUSE 

E-športne igre - izguba 
časa ali panoga 
prihodnosti? 

73 
 

Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

8. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020044 Mladinska zadruga Panotrip 
z.b.o. - socialno podjetje 

Old traditions, new ideas 72 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

9. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020271 RIS RAZISKOVALNO 
IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE 
DVOREC RAKIČAN 

Change your mind, change 
the World! 

72 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

10. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020871 HIŠA VZHAJAJOČEGA 
SONCA, Černelavci, socialno 
podjetje 

ME SOM ROM IN 
DIVERSITY 

71 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

11. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000020919 Panonska vas d.o.o. - so.p. 
 

Kreativna terapija in mladi 71 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

12. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000012824 Mladinsko društvo Moja 
Sobota 

Digital and Green Future 70 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

13. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019330 DRUŠTVO KREATIVNE 
MLADINE 

WAKE UP EUROPE! 70 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

14. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000037752 Športno društvo Bogojina 
 

Active rural areas after 
Covid 19 

70 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

15. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019624 DRUŠTVO KREATIVNE 
MLADINE 

ROMANO HORO 65 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

16. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019724 Prekomej Center znanja, vizij 
in uspešnosti Gornji Petrovci 

A European village without 
exclusion 

65 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 



 

 
 

 

                                                        
 

 
 
Tabela št. 7: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
- projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) 

 
 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Razlog zavrnitve 

1. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000020952 SLOAM, Agencija za mlade Nevladne organizacije kot 
socialna podjetja 

75 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

2. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000011733 Javni zavod za turizem, 
šport, mladinske in socialne 
programe SPOTUR Slovenj 
Gradec 

Virtual reality - the future 
of education? 

73 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

3. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000012419 Zavod Aspira, zavod za 
razvoj posameznika in 
družbe 

INSIDE OUT 69 Omejitev sredstev na 
prijavnem roku. 

4. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000007470 DRUŠTVO AKADEMIJA ZA 
RAZVOJ MLADIH - ARM 

DIGI PORTAL: Digitalni 
razvoj mladinskega dela 

61 Nedoseganje min. 
zahtevanega št. točk. 

 

 
Tabela št. 8: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk 
- projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) 

 
Ni zavrnjenih vlog. 

 

 
3. člen 

 
Vloge v Tabeli št. 9 so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2021 in 
Vodniku za prijavitelje (»Erasmus+ Programme Guide«), in sicer zaradi izpolnjevanja meril za 
izključitev neizpolnjevanja meril upravičenosti. 
 

Tabela št. 9: Zavrnjene vloge zaradi izpolnjevanja meril za izključitev in neizpolnjevanja meril 

upravičenosti  

 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Razlog zavrnitve 

 KA152-YOU       

1. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000012413 Podjetniška akademija, 
društvo za izobraževanje o 
podjetništvu 

Next Generation 
changemakers 

Podpisana častna izjave se ne 
nanaša na predloženo vlogo. 

2. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000012679 Konjeniško društvo Kopito 
 

Let`s move! Neupravičena partnerska 
organizacija v projektu – ne 
izpolnjuje pogojev za 
sodelovanje v KU1. 

3. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019019 Youth Corner Slovenia 
 

Gamified Generation Vloga oddana v Angleškem 
jeziku – upravičenec ni 
predložil dopolnitve (prevod). 

4. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000019324 Zavod za raziskovanje 
pivovarske znanosti, ZRPZ 

Trajnostni podjetnik Nezadostno število 
udeležencev, neustrezna 
častna izjava – obrazec ni del 
predložene vloge. 

5. 2021-1-SI02-KA152-YOU-000035892 Zavod JULIUS, Zavod za 
ohranjanje, varovanje in 
promocijo parkov in 
dvorcev, Murska Sobota 

Val digitalizacije Neustrezna obvezna priloga - 
urnik aktivnosti ni jasen. 



 

 
 

 

                                                        
 

 KA153-YOU       

1. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000011122 DRUŠTVO ŠTUDENTOV IN 
ALUMNOV FAKULTETE ZA 
SPORT 

Game of Success Podpis na častni izjavi ni 
ustrezen – digitalna slika 
podpisa. 

2. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000019989 Društvo MOAVE Decompose to grow 
greener 

Podpis na častni izjavi ni 
ustrezen – digitalna slika 
podpisa. 

3. 2021-1-SI02-KA153-YOU-000035607 Podjetniška akademija, 
društvo za izobraževanje o 
podjetništvu 

Raising young 
changemakers 

Podpisana častna izjava 
(zadnja stran) se nanaša na 
drug projekt. 

 KA154-YOU       

1. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000035894 Društvo Evropski mladinski 
parlament Slovenije 

Ljubljana 2021 - 
Nacionalna seja 
društvaEvropski mladinski 
parlament Slovenije 

Neustrezna častna izjava (Form 
ID številko ni povezana s 
oddano vlogo) 

2. 2021-1-SI02-KA154-YOU-000033979 Slovenska zveza za javno 
zdravje, okolje in tobačno 
kontrolo 

ŠUR Vlogi ni priložena obvezna 
priloga – manjka urnik 
projekta.  

 
 

4. člen 
 

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

Obrazložitev 
 

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 
o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter 
šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 je Evropska komisija objavila Razpis za zbiranje 
predlogov programa Erasmus+ v letu 2021 – EAC/A01/2021 Program Erasmus+ (2021/C 103/11) (v 
nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev 
sofinanciranja (nepovratna sredstva) za projekte v Ključnem ukrepu 1: Učna mobilnost 
posameznikov, in sicer 11. 5. 20212 (2021-1-KU1). 
 
V letu 2021 Nacionalna agencija razpolaga z 1.701.454,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev 
podpore projektom v okviru Ključnega ukrepa 1. Razpoložljiva sredstva se v letu 2021 v skladu z 
razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 11. 5. 20213 (2021-
1-KU1), tudi v postopkih na drugem prijavnem roku 5. 10. 2021 (2021-2-KU1). 
 
NA je z določbami sporazuma za upravljanje programa v Ključnem ukrepu 1 omejena pri uporabi 
in dodeljevanju razpoložljivih sredstev, pri čemer mora upoštevati predpisani delež sredstev za 
podporo posameznemu ukrepu na letni ravni glede na vsa uporabljena (dodeljena) sredstva. 
 
Istočasno pa lahko NA v Ključnem ukrepu 1 za podporo aktivnostim s sodelovanjem partnerskih 
držav iz soseščine dodeli največ 25% vseh uporabljenih (dodeljenih) sredstev.  
 
Nacionalna agencija je v okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine, na prijavnem roku 2021-
1-KU1, prejela 59 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 1.654.700,00 EUR podpore iz programa 
Erasmus+, in sicer: 
- 3 vloge akreditiranih projektov (KA151-YOU) v skupni izračunani višini 220.421,00 EUR; 

- 35 vlog projektov mobilnosti za mlade - mladinskih izmenjav (KA152-YOU) v skupni višini 

884.596,00 EUR; 

                                           
2 Prijavni rok je bil s strani EK prestavljen na 18. 5. 2021. 
3 Glej opombo 2.  



 

 
 

 

                                                        
 

- 13 vlog projektov mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) v skupni višini 326.145,00 EUR; 

- 8 vlog projektov aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v skupni višini 223.538,00 EUR. 

 
V skladu z 2. in 4. točko 27. člena Uredbe, Nacionalne agencije opravijo izbor in dodelijo podporo 
(nepovratna sredstva) prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z Vodnikom.  
 
Nacionalna agencija je skladno z Vodnikom preverila tehnično ustreznost prejetih vlog projektov in 
izvedla vrednotenje prejetih vlog projektov. 
 
Meja za sprejem glede na točkovanje (ocenjevanje kakovosti vlog) po posameznih akcijah je bila 
sledeča: 
- akreditirani projekti (KA151-YOU): potrjena akreditacija omogoča kandidiranje za nepovratna 

sredstva, pri čemer se ne ocenjuje vloge; 

- projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU): 78 točk; 

- projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU): 81 točk; 

- aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU): 72 točk. 

 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor 
je na dopisni seji, ki je potekala od 29. 7. 2021 do 8. 8. 2021, pregledal prejete vloge projektov na 
prijavnem roku 2021-1-KU1 ter predhodno izvedene postopke, oblikoval predlog odobrenih vlog 
in zavrnjenih vlog ter ga posredoval direktorju. 
 
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal predlog evalvacijskega odbora 
ter sprejel ta sklep. Na podlagi navedenega se odloči, kot je zapisano v izreku tega sklepa. 
 
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. 
 
 
 
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 obvestila pritožijo na MOVIT, Dunajska 5, Ljubljana. Pritožba ne zadrži 
izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji. 
 
 

Sklep št.: 2021/094  
Uroš SKRINAR 
direktor 

 
 
 
 
 
 
Posredovati: 
- Prijaviteljem 
- Programskim delavcem  
- FRS 
- arhiv 
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