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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 2019,  

Ukrep solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC31), prijavni rok 8. oktober 2019  
 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za zbiranje vlog programa Evropska solidarnostna enota v letu 2019 – EAC/A05/2018 Program 
Evropska solidarnostna enota (2018/C444/09) v okviru ukrepa solidarnostni projekti, ob prijavnem roku 
2019-3 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 20.192,00 EUR.   
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti 
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena Odobrena 
višina dotacije Opombe 

1. 2019-3-SI02-ESC31-015370 Kulturno umetniško 
društvo Transformator 

Upogljivi upor 88 7.370,00 Izredni 
stroški se 
ne 
navezujejo 
na MZMP 
in niso 
odobreni 

2. 2019-3-SI02-ESC31-015365 Društvo za permakulturo 
Slovenije 

Skupaj za podnebno 
pravičnost 

87 6.822,00  

3. 2019-3-SI02-ESC31-015290 Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Solidarnostna kuhinja 86 6.000,00  Inštruktor 
ni 
odobren 

                                                                                                                                                           SKUPAJ 20.192,00  

 
 

2. člen 
 
Vlogi v Tabeli št. 2 – solidarnostni projekti 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: Solidarnostni projekti uvrščeni na rezervno listo  
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
  

Naslov projekta 
  

Ocena Odobrena 
višina dotacije Opombe 

1. 2019-3-SI02-ESC31-015271 Društvo tabornikov Rod 
aragonitnih ježkov Cerkno 

Skozi leto "dvajstdvajst" 84 7.644,00  

2. 2019-3-SI02-ESC31-015373 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - 
Zveza združenj 

#Mi2 84 6.000,00 Inštruktor ni 
odobren 

                                                                                                                                                                   SKUPAJ 13.644,00  
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3. člen 

Vloge v Tabeli št. 3 – 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. 3: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk – 
solidarnostni projekti  
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena Razlog zavrnitve 

1. 2019-3-SI02-ESC31-015289 Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Petki za lokalno okolje 83 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

2. 2019-3-SI02-ESC31-015311 Razvojna agencija 
Kozjansko 

Po svoji poti 82 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

3. 2019-3-SI02-ESC31-015352 SLOVENSKA KARITAS Kuhajmo skupaj, za manj 
socialne izključenosti 

82 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

4. 2019-3-SI02-ESC31-015379 Lucija Daolio Rdeči dež 82 Omejitev sredstev na prijavnem roku 
5. 2019-3-SI02-ESC31-015314 Zavod NEFIKS - Inštitut za 

promocijo in beleženje 
neformalno pridobljenega 
znanja 

New Dimension Party 81 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

6. 2019-3-SI02-ESC31-015378 Zveza društev Mladinski 
center Idrija 

Living in Idrija 81 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

7. 2019-3-SI02-ESC31-015359 VOLUNTARIAT Zavod za 
mednarodno 
prostovoljno delo, 
Ljubljana 

Klub prostovoljcev - Stari 
prijatelji, nove ideje 

80 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

8. 2019-3-SI02-ESC31-015322 Društvo študentski 
kulturni center 

Roza Alarm 79 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

9. 2019-3-SI02-ESC31-015283 Sindikat študentov, 
dijakov in mladih 
brezposelnih 

Aktivacija mladih : Delimo 
znanje in vrednote 

78 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

10. 2019-3-SI02-ESC31-015347 Društvo za strpne odnose 
EKSENA 

INFO TOČKA SOLIDARNOSTI 76 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

11. 2019-3-SI02-ESC31-015337 Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Čebelice - moje prijateljice 74 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

12. 2019-3-SI02-ESC31-015369 Mladinsko društvo 
Bistrica ob Sotli 

Zvočni prostor 74 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

13. 2019-3-SI02-ESC31-015313 Društvo mladinski ceh projekt 5KE 73 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

14. 2019-3-SI02-ESC31-015362 Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Odbojkarska vročica 73 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

15. 2019-3-SI02-ESC31-015301 Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino 
Brežice 

Učenje iz preteklosti za 
prihodnost skozi umetnost 

70 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

16. 2019-3-SI02-ESC31-015346 RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - 
Območno združenje 
Koper - Croce rossa della 
Slovenia - associazione 
territoriale di Capodistria 

Z znanjem prve pomoči v 
šolo 

70 Omejitev sredstev na prijavnem roku 

17. 2019-3-SI02-ESC31-015353 Društvo ozaveščene 
mladine, razvoj in 
izobraževanje mladih 

Premikamo meje 69 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. 
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