
 

 

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 (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 v okviru programa EU Erasmus+, Razpis E+ 2022,  

Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov: projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU), projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-
YOU), projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) in projekti mobilnosti za mlade – ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU (KA155-YOU) 

prijavni rok 4. 10. 2022 (2022-2/3-KU1)  
 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje predlogov programa Erasmus+ v letu 2022 – EAC/A09/2021 Program Erasmus+ v okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine, ob prijavnem roku 
2022-2/3-KU1, so na podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na drugem/tretjem prijavnem roku v okviru 
Ključnega ukrepa 1, odobrene vloge v Tabeli št. 1 - projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU), v Tabeli št. 2 - projekti mobilnosti za mladinske delavce 
(KA153-YOU) in v Tabeli št. 3 - projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v skupni vrednosti sofinanciranja 1.036.305,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) 
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena višina 
nepovratnih sredstev 

1. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000096250 Javni zavod Športni in mladinski center Piran Od Zemlje do zvezd 88 22.562,00   
2. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000095081 ŠPORTNO DRUŠTVO NK VERŽEJ Include through sports 87 20.515,00   
3. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097874 RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Together in joy 87 27.532,00   
4. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097369 Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO Gledališče povsod 85 16.001,00   
5. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000101660 ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT TRBOVLJE V Divjino 85 17.044,00   



 
 
 
 

 

6. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000095300 DRUŠTVO ZA KULTURO INKLUZIJE Reciklirana umetnost 83 16.409,00   
7. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093442 KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO DVOREC RAKIČAN United WE stand - for OUR heritage 81 24.053,00   
8. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097886 Društvo tabornikov rod Stane Žagar - mlajši Od jaka do junaka 81 10.639,00   
9. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000098489 LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Meja (  Confine - Grenzlinie - Border / Line - 

Meja) 
81 20.039,00 

10. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000102856 ZAVOD APGA Fair Play vključuje in združuje 81 29.396,00   
11. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000098688 Zveza društev sokolske mladine Okolje v tebi 80 23.896,00 
12. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093598 ZAVOD MLADINSKA SOCIALNA INOVACIJA, CANKOVA, socialno 

podjetje 
Podeželje se giblje 79 16.449,00   

13. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093981 ZAVOD ROKA, Zavod za projektni management, Černelavci DEVIDED BY MEDIA JOINED BY HUMANITY 78 22.854,00   
14. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000099638 DRUŠTVO KREATIVNE MLADINE Building Bridges 78 31.992,00   
15. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000101865 Connect, društvo za promocijo aktivnega državljanstva, 

socialno podjetje 
Change your mind, Change your life 78 27.592,00   

16. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093292 Romsko društvo Romano Veseli Povezovanje Romov - Svet še vedno stoji na 
mladih 

77 23.682,00   

17. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000096895 Zavod POMAJU, Zavod za informativne in promocijske 
dejavnosti, Murska Sobota 

PEACE - coming soon... 75 20.057,00   

18. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000101926 Zveza društev mladinski center Postojna Pobeg iz pasivnosti 75 34.135,00   
19. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000098233 Creative Youth Academy Slovenia SPEAK UP - TAKE ACTION 74 23.763,00   
20. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000099112 Podjetniška akademija, društvo za izobraževanje o 

podjetništvu 
The Challenge of Media Informing 74 28.592,00 

21. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000099997 Mladinska organizacija GoRadgona turizem z.b.o.-socialno 
podjetje 

Kulturno doživetje 73 27.709,00 

22. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093952 Zavod JULIUS, Zavod za ohranjanje, varovanje in promocijo 
parkov in dvorcev, Murska Sobota 

YOUTH CARE4CLIMATE 72 27.683,00   

23. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097295 Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota MultiMusicArt 72 19.957,00   
24. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000102476 Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Human Rights with Nature and Art 72 17.831,00   
25. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000102143 Socialni inkubator Študentski kampus - socialno podjetje Zeleno socialno podjetništvo 70 38.695,00   

 SKUPAJ 589.077,00 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Tabela št. 2: Odobrene vloge – projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU)  
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena višina 
nepovratnih sredstev 

1. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000093978 Društvo za cirkus, izobraževanje in kulturo - CIK Podpora duševnemu dobremu počutju 
mladih 

83 20.502,00   

2. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000096654 VOLUNTARIAT ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO 
DELO LJUBLJANA 

Underneath the surface 81 21.679,00   

3. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000102923 Waste Into Treasure - WIT, zavod za kreativne in inovativne 
ideje, ter njihovo uresničevanje, Vaneča 

Korenine sočutja, trening na naravi osnovanih 
praks za holistični razvoj mladinskih delavcev 

77 29.365,00   

4. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000103006 POVOD, ZAVOD ZA KULTURO IN RAZVOJ MEDNARODNIH 
ODNOSOV V KULTURI 

Moč mentorstva pri integraciji 77 26.818,00   

5. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000098589 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE Mednarodni Wood Badge tečaj - Bohinj 2023 76 44.866,00   
6. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000101974 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE Taborništvo za vse 73 52.560,00   
7. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000097361 Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija Skriti nakupi alkohola 72 83.036,00   

 SKUPAJ 278.826,00 

 
Tabela št. 3: Odobrene vloge – projekti aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) 
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena višina 
nepovratnih sredstev 

1. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000100936 Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon Razpadni proces samoniklih mladinskih 
kulturnih prizorišč 

89 24.000,00   

2. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000098909 Zveza društev Mladinski center Idrija So-delujmo in so-oblikujmo 86 14.800,00   
3. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000099522 ZAVOD O, Zavod škofjeloške mladine Kasarna 2.0 81 13.000,00   
4. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000103093 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Mednarodna sodelovalnica mladih v turizmu 81 47.202,00   
5. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000102055 ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA Katalizatorji trajnostnih sprememb 80 42.500,00   
6. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000099064 Kulturno umetniško društvo Gonobeats Beats lab 73 20.000,00   
7. 2022-3-SI02-KA154-YOU-000101618 Romsko društvo Mavrica Mavrični pogovori za mlade 72 6.900,00   

 SKUPAJ 168.402,00 



 
 
 
 

 

 
2. člen 

Vloge v Tabeli št. 4 - projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) in v Tabeli št. 5 - projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) so uvrščene na 
rezervno listo. Vloge bodo odobrene v primeru, če se sprostijo razpoložljiva sredstva. V primeru, da vloge, uvrščene na čakalni seznam (rezervno listo) ne bodo 
odobrene, kot to določa Vodnik, se štejejo kot zavrnjene. 
 
Tabela št. 4: Vlogi na rezervni listi – projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) 
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena višina 
nepovratnih sredstev 

1. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000099372 RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN "Hand in hand for a beautiful life" 70 27.205,00   
2. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000103378 HIŠA VZHAJAJOČEGA SONCA, Černelavci, socialno podjetje Breaking down stigmas 70 18.028,00 

 SKUPAJ 45.233,00 

 
Tabela št. 5: Vloga na rezervni listi – projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU)  
 

 Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena Odobrena višina 
nepovratnih sredstev 

1. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000100493 ELU, društvo za spodbujanje neformalnega izobraževanja emPOWERed leaders 69 23.955,00   
 

 SKUPAJ 23.955,00 

 
 

3. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 6 - projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU) in v Tabeli št. 7 - projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) so zavrnjene 
na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2022 in Vodniku za prijavitelje, 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. 6: Zavrnjene vloge zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-
YOU) 
 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000094892 Environment and Ecology Community Recite ne Plastiki 69 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

2. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000102655 POVOD, ZAVOD ZA KULTURO IN RAZVOJ MEDNARODNIH 
ODNOSOV V KULTURI 

Pot Po Medijski Pokrajini 69 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

3. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093798 Mladinski svet Murska Sobota A modern fairytail: Challenges of modern 
society 

68 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

4. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093799 Zavod SOFIZ, Zavod za promocijo zdravja in sodobne 
fizioterapije, Černelavci 

Time to Act! 67 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

5. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000096839 DRUŠTVO GLEDALIŠČE GLEJ Theater4Change 67 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

6. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000096886 Mladinsko društvo Moja Sobota Break Gender Roles! 67 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

7. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000095188 MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - POKRAJINSKI CENTER NVO, 
slovensko nacionalno združenje, delujočo v javnem interesu, 
socialno podjetje 

BODI KUL IN SODELUJ 66 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

8. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000097440 Mladinski svet Ljutomer Bodi sprememba - RECIKLIRAJ! - 2 64 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

9. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000093330 Klub zdravega Življenja in Športa Vida Ljudje Tudi Stvarem Pripisujejo Pomen 54 Nedoseganje min. zahtevanega št. točk. 

 
Tabela št. 7: Zavrnjeni vlogi zaradi omejitve sredstev ali nedoseganja minimalno zahtevanega števila točk - projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) 
 

 

Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000102862 Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak Nauči se učiti neformalno. 67 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

2. 2022-3-SI02-KA153-YOU-000094236 Klub zdravega Življenja in Športa Vida Nova Epidemija v Evropi: Debelost 60 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

4. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 8 so zavrnjene vloge na podlagi pogojev, določenih v Razpisu Erasmus+ 2022 in Vodniku za prijavitelje, in sicer zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali 
neizpolnjevanja meril upravičenosti ali večkratne oddaje. 
 
Tabela št. 8: Zavrnjene vloge zaradi izpolnjevanja meril za izključitev ali neizpolnjevanja meril upravičenosti ali večkratne oddaje 
 

 
Številka projekta Predlagatelj Naslov projekta Razlog zavrnitve 

 KA152-YOU       
1. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000098907 ELU, društvo za spodbujanje neformalnega izobraževanja Valued YOUth Večkratna oddaja 

2. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000101409 Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak Ne diskriminiraj, temveč toleriraj! Večkratna oddaja 

3. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000094634 JECOM ŠPORT d.o.o. Ledeni nasmeh Neizpolnjevanje meril upravičenosti 

4. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000099597 Združenje državljanov Središče Novosti, Associazione di cittadini Centro 
delle Novità 

Youth Skills Office Neizpolnjevanje meril upravičenosti 

5. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000100020 Mladinska zadruga Panotrip z.b.o. - socialno podjetje Let's DIgitize our GREen and Traditional Ideas Neizpolnjevanje meril upravičenosti 

6. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000101960 MLADINSKI CENTER BIT ZAVOD ZA DRUGO IZOBRAŽEVANJE, 
IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE, SOCIALNO PODJETJE 

Dobročutje Neizpolnjevanje meril upravičenosti 

7. 2022-3-SI02-KA152-YOU-000102798 Zveza študentskih klubov Slovenije Erasmus-vision Neizpolnjevanje meril upravičenosti 

 KA153-YOU      
1. / / / / 

 KA154-YOU      
1. / / / / 

 
                                                                                                                                       5.      člen  

Na tem prijavnem roku ni bila oddana nobena vloga za projekte mobilnosti za mlade – ukrep za vključevanje v okviru pobude Discover EU (KA155-YOU). 
 
 
 



 
 
 
 

 

                                                                                                                               6.      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 2022 – EAC/A09/2021 
Program Erasmus+ (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 4. 10. 2022 (2022-2/3-KU1). 
 
V letu 2022 Nacionalna agencija razpolaga z 3.075.748,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore projektom v okviru Ključnega ukrepa 1. Razpoložljiva sredstva se 
v letu 2022 v skladu z razpisom dodelijo v dveh postopkih izbora, in sicer poleg prvega prijavnega roka 23. 2. 2022 (2022-1-KU1), tudi v postopkih na drugem prijavnem roku 
4. 10. 2022 (2022-2/3-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, poleg tega pa lahko NA v Ključnem ukrepu 1 za podporo 
aktivnostim s sodelovanjem tretjih držav, ki niso pridružene programu, dodeli največ 25 % vseh sredstev.  
 
Nacionalna agencija je v okviru Ključnega ukrepa 1 na področju mladine, na prijavnem roku 2022-2/3-KU1, prejela 60 vlog projektov, ki so skupaj zaprošali za 1.569.629,00 
EUR podpore iz programa Erasmus+, in sicer: 
- 43 vlog projektov mobilnosti za mlade - mladinskih izmenjav (KA152-YOU) v skupni višini 1.026.937,00 EUR; 
- 10 vlog projektov mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU) v skupni višini 367.946,00 EUR; 
- 7 vlog projektov aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU) v skupni višini 174.746,00 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 ukrepih je bila sledeča: 
- projekti mobilnosti za mlade - mladinske izmenjave (KA152-YOU): 70 točk; 
- projekti mobilnosti za mladinske delavce (KA153-YOU): 72 točk; 
- aktivnosti udejstvovanja mladih (KA154-YOU): 72 točk. 

Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na seji, ki je potekala 5. 12. 2022, pregledal prejete vloge projektov na 
prijavnem roku 2022-2/3-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 e-obvestila pritožijo na info@movit.si. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi 
prijavitelji. 
 
 
Sklep št.: 2022/134   
 
 

Uroš SKRINAR 
direktor 

 
 
Posredovati: 
- Prijaviteljem 
- Programskim delavcem  
- FRS 
- Arhiv  
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