
 

                                                        
 

 
SKLEP O IZBORU VLOG 

NA TEMO »PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH«  
EVROPSKEGA TEDNA MLADIH 2021 

 
 

 

1. člen 
 

Na razpisu za sofinanciranje dogodkov na temo »Prihodnost je v naših rokah« evropskega 
tedna mladih 2021 so odobrene vloge v Tabeli 1 in Tabeli 2 v skupni vrednosti 14.700,00 EUR. 
 
Tabela 1: Podprte vloge za delavnice v okviru Mreže vzornikov 

Prijavitelj Sofinanciranje 

RIS Dvorec Rakičan 100,00 EUR 

Društvo kreativne mladine - Z vrečko na sprehod 100,00 EUR 

Javni zavod Dravit Dravograd 100,00 EUR 

Društvo Eksena - Mladi in trajnostni razvoj  100,00 EUR 

Zavod Nefiks 100,00 EUR 

Lokal Patriot 100,00 EUR 

Klub litijskih in šmarskih študentov - KLIŠE 100,00 EUR 

SKUPAJ 700,00 EUR 

 
Tabela2: Podprte vloge za dogodke v lastni režiji 

Prijavitelj Sofinanciranje 

Mladinski svet Logatec  500,00 EUR 

Društvo Parada Ponosa 500,00 EUR 

Javni zavod Mladinski center Šmartno ob Paki  500,00 EUR 

Združenje EPEKA, so.p.  500,00 EUR 

Mladinski center BIT, so. p.  500,00 EUR 

Zveza društev Mladinski center Idrija  500,00 EUR 

Društvo Eksena 500,00 EUR 

Zavod Nefiks 500,00 EUR 

LokalPatriot - Mladinski klub 500,00 EUR 

Familija - izobraževalni in terapevtski center  500,00 EUR 

Popotniško združenje Slovenije: 500,00 EUR 

Mladinski ceneter Krško 500,00 EUR 

Klub litijskih in šmarskih  KLIŠE--   500,00 EUR 

Društvo kreativne mladine -  500,00 EUR 

Javni zavod Dravit Dravograd 500,00 EUR 

Društvo tabornikov rod Stane Žagar - mlajši 500,00 EUR 

Zavod Kajžica 500,00 EUR 

Zavod za mladino in šport Trbovlje 500,00 EUR 

Center interesnih dejavnosti Ptuj 500,00 EUR 

Zavod za izboljšanje kvalitete življenja Empatiko, Smokvica 500,00 EUR 

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 500,00 EUR 

Zavod APIS 500,00 EUR 

Mladinsko društvo Moja Sobota 500,00 EUR 



 

 
 

 

                                                        
 

Prijavitelj Sofinanciranje 

RIS Dvorec Rakičan  500,00 EUR 

Gimnazija Nova Gorica 500,00 EUR 

Mladi za podnebno pravičnost 500,00 EUR 

Kulturno umetniško društvo Pozitiv  500,00 EUR 

MSG - Mladinski svet Grosuplje 500,00 EUR 

SKUPAJ 14.000,00 EUR 

 
 

2. člen 
 

Ena (1) vloga zaradi neizpolnjevanja upravičenosti ni bila sprejeta. Ena (1) vloga zaradi 
pomanjkanja sredstev pa je bila zavrnjena. 
 
 

3. člen 
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti v roku 15 dni od sprejetja tega sklepa. 

 
 
 

4. člen 
Sklep velja takoj.  
 
 
 

Obrazložitev 
 

Nacionalna agencija je 10. 5. 2021 na svoji spletni in Facebook strani objavila razpis v sklopu 
Evropskega tedna mladih 2021, katerega namen pa je bil podpreti izvajanje dogodkov za 
mlade v okviru Evropskega tedna mladih 2021, ki spodbujajo aktivno participacijo, 
povezovanje in opolnomočenje mladih, ter razširiti informacijo o novi generaciji programov 
Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. 
 
Razpis v skupni vrednosti 15.000,00 EUR je predvidel sofinanciranje: 

- 25 dogodkov v višini 500,00 EUR (oz. skupni višini 12.500,00 EUR) in  
- 25 delavnic v višini 100,00 EUR (oz. skupni višini 2.500,00 EUR).  

 
Na razpis je prispelo 30 vlog za izvedbo dogodkov v lastni režiji in 7 vlog za izvedbo delavnic 
mreže Vzornik.  
 
Razpisna komisija je pregledala vse prispele vloge in na prvi stopnji izmed prispelih vlog za 
izvedbo dogodkov v lastni režiji izločila eno (1) vlogo zaradi neizpolnjevanja upravičenosti za 
prijavo, medtem ko so bile vloge za izvedbo delavnic vse upravičene.  
 
Razpisna komisija je nato skladno z razpisanimi merili za dodelitev posebej točkovala vloge za 
dogodke in vloge za delavnice. Ker je bilo vlog za delavnice v okviru Mreže vzornikov 7 in so 
bile vse ustrezne glede na razpisana merila za dodelitev, je komisija podprla vseh 7 delavnic, 
in sicer v skupni višini 700,00 EUR.  
 



 

 
 

 

                                                        
 

Preostali znesek v višini 1.800,00 EUR, prvotno namenjen sofinanciranju delavnic, je komisija 
prenesla na postavko za sofinanciranje dogodkov v lastni režiji in z njimi podprla 3 dodatne 
dogodke od prvotno predvidenih 25 dogodkov. Skupna višina sredstev za podporo dogodkov  
v lastni režiji se je tako zvišala na 14.300,00 EUR.  
 
Izmed 29 upravičenih dogodkov jih je tako komisija podprla 28, enega pa je zaradi 
pomanjkanja sredstev zavrnila.  
 
 
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, info@movit.si. Pritožba ne 
zadrži izvršitve sklepa in podpisovanja sporazumov z izbranimi prijavitelji 
 
 
 
 
V Ljubljani, 20. maj 2021 
 
SKLEP ŠT.: 2021/066 
                 Uroš SKRINAR 
                             direktor  
 
  
 
 
Vročiti: 

- v arhiv sklepov (original) 

- prijaviteljem (po e-pošti) 
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