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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 2020,  

Ukrep prostovoljstvo: projekti prostovoljstva (ESC11), letne vloge v okviru 
partnerstva za prostovoljstvo (ESC13), prijavni rok 7. maj 2020  

 
 
 

1. člen 

 
Na Razpisu za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota 
2019/C 382/08 v okviru ukrepa prostovoljstvo, ob prijavnem roku 2020-2, so na 
podlagi pregleda meril upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih 
sredstev za sofinanciranje na drugem prijavnem roku, v okviru ukrepa prostovoljstvo, 
odobrene vloge v Tabeli št. 1 - projekti prostovoljstva (ESC11), v skupni vrednosti 
sofinanciranja 397.804,00 EUR, in v Tabeli št. 2 - letne vloge v okviru partnerstva za 
prostovoljstvo (ESC13), v skupni vrednosti sofinanciranja 227.058,00 EUR . 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – projekti prostovoljstva (ESC11) 

 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

  1. 2020-2-SI02-ESC11-015567 Mladinski center Krško First Step For a Change 90 21.826,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

2. 2020-2-SI02-ESC11-015695 Zavod Veles, Zavod za 
trajnostni način življenja, 
so. p. 

DA! za trajnost 2021 88 28.197,00  

3. 2020-2-SI02-ESC11-015637 Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija 

Digital Solidarity 86 48.375,00   

4. 2020-2-SI02-ESC11-015662 Zveza društev Mladinski 
center Idrija 

Skupna točka 86 13.735,00   

5. 2020-2-SI02-ESC11-015588 Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik 

Nevidno bistvo: zdravje in 
inkluzija II 

85 25.444,00   

6. 2020-2-SI02-ESC11-015614 VOLUNTARIAT Zavod za 
mednarodno 
prostovoljno delo 
Ljubljana 

D.I.V.E. - Dive Into 
Volunteering Experience 

85 29.050,00   

7. 2020-2-SI02-ESC11-015579 EkoPot, Društvo za 
širjenje ekološkega 
kmetijstva in 
prostovoljstva 

Ekološko kmetijstvo - 
udejanji ideje 

84 25.802,00   



 

 
 

 

                                                        
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

8. 2020-2-SI02-ESC11-015667 Društvo za mladinski 
razvoj Idrija 2020 

Mladi za rudarsko dediščino 84 13.900,00 CA ni 
odobrena. 
Lahko del 
glavne 
aktivnosti 

9. 2020-2-SI02-ESC11-015686 Gibanje za dostojno delo 
in socialno družbo 

Prostovoljstvo za dostojno 
prihodnost 

83 19.650,00 Dopolnile akt. 
niso 
odobrene. 

10. 2020-2-SI02-ESC11-015575 Mladinski center Velenje, 
kultura in izobraževanje 

Mi za ljudi 82 22.162,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje 

11. 2020-2-SI02-ESC11-015603 Mladinski center Prlekije - 
pokrajinski center NVO, 
slovensko nacionalno 
združenje delujoče v 
javnem interesu, socialno 
podjetje 

Mladi in samooskrba 82 10.400,00 Dopolnilne 
aktivnosti niso 
odobrene. 

12. 2020-2-SI02-ESC11-015619 Društvo DIH - 
Enakopravni pod mavrico 

Prostovoljstvo za 
opolnomočenje LGBTIQA+ 
oseb 

82 22.226,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

13. 2020-2-SI02-ESC11-015631 Društvo Barka Živimo in delamo skupaj, 
osebe brez in z motnjo u 
duševnem razvoju 

81 22.076,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

14. 2020-2-SI02-ESC11-015647 Mladinski center Zagorje 
ob Savi 

Kultura raztura 81 29.108,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

15. 2020-2-SI02-ESC11-015650 Društvo Salezijanski 
Mladinski center 
Rakovnik 

Dober dan, Slovenija 81 21.408,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

16. 2020-2-SI02-ESC11-015685 Slovenska filantropija - 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva 

SoliDARnost 80 44.445,00 Podpora za 
vključevanje 
je odobrena, 
izredni stroški 
za MZMP pa 
so 
neupravičeni. 

 SKUPAJ 397.804,00  

 
 

             Tabela št. 2: Odobrene vloge – letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo (ESC13) 
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Odobrena 
višina 

nepovratnih 
sredstev 

Opombe 

1. 2020-2-SI02-ESC13-015574 Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka 

Youth & Media 63.404,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

2. 2020-2-SI02-ESC13-015584 Društvo za kulturo inkluzije Solidarity 58.670,00 Zvišana 
podpora za 
vključevanje. 

3. 2020-2-SI02-ESC13-015604 Javni zavod Center za mlade 
Domžale 

Mladi za mlade 10.168,00 
 

Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

4. 2020-2-SI02-ESC13-015618 Kulturno izobraževalno društvo 
PINA 

Skupaj za družbene inovacije 
in razvoj skupnosti 

94.816,00 Znižana 
podpora za 
vključevanje. 

 SKUPAJ 227.058,00  

 

 
  



 

 
 

 

                                                        
 

 
2. člen 

 
Vloge v Tabeli št. 3 – projekti prostovoljstva, 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– projekti prostovoljstva 
 

 

Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2020-2-SI02-ESC11-015595 Mladinski informativni in 
kulturni klub Murska Sobota 

Mladinsko lokalna aktivna 
digitalna iniciativa 1.0 

79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

2. 2020-2-SI02-ESC11-015687 Zavod O, zavod škofjeloške 
mladine 

ARTiculate II 79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

3. 2020-2-SI02-ESC11-015688 Sončni Grič, društvo za 
trajnostno kulturo bivanja, 
Hrvoji 

Ko pomagam, se učim 79 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

4. 2020-2-SI02-ESC11-015611 Ljudska univerza Ormož Tovarna solidarnosti 
Ormož 

78 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

5. 2020-2-SI02-ESC11-015654 RIS Raziskovalno 
izobraževalno središče dvorec 
Rakičan 

Heritage through the 
looking glass of art & 
media 

76 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

6. 2020-2-SI02-ESC11-015599 Popotniško združenje 
Slovenije / Hostelling 
International Slovenia 

Promocija in krepitev 
prostovoljskega programa 
na Popotniškem 
združenju Slovenije vol.2 

74 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

7. 2020-2-SI02-ESC11-015663 Zavod Mladinski center 
Kotlovnica Kamnik 

MC digitalna posadka 74 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

8. 2020-2-SI02-ESC11-015597 Mladinski svet Ljutomer Mladi spreminjamo svet 71 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

9. 2020-2-SI02-ESC11-015602 EUSA Institute Približujemo ti 
univerzitetni šport 

67 Omejitev sredstev na prijavnem roku. 

10. 2020-2-SI02-ESC11-015657 CIPRA Slovenija, društvo za 
varstvo Alp 

Social innovation and 
solidarity in the Alps 

60 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 in nobena vloga ni bila zavrnjena zaradi nedoseganja minimalno 
zahtevanega števila točk (to je 60 točk skupaj oz. 50% vsakega ocenjevalnega 
kriterija). 
 
 

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 
enota 2019/C 382/08 (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi 
prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za 
ESC11 oz. projekte prostovoljstva in za ESC13 oz. letne vloge v okviru partnerstva za 
prostovoljstvo, in sicer 7. maj 2020 (2020-2). 
 
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga z 1,383.794,00 EUR razpoložljivih sredstev 
za dodelitev podpore projektom v okviru ukrepa prostovoljstva, pri čemer je za drugi 
prijavni rok rezerviranih 570.000,00 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 2020-2 v okviru ukrepa prostovoljstvo 
prejela 30 vlog, in sicer:  

- 26 vlog za projekte prostovoljstva (ESC11), ki so zaprošale v skupni višini 

640.080,52 EUR za podporo iz programa Evropska solidarnostna enota in  

- 4 letne vloge v okviru partnerstva za prostovoljstvo (ESC13) v skupni 

vrednosti 232.638,00 EUR za podporo 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 80 točk.  
 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. 
Evalvacijski odbor je na svoji dopisni seji, ki je potekala od 3. julija do 9. julija 2020 
pregledal prejete vloge na prijavnem roku 2020-2 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, 13. julij 2020 
 
 
Sklep št.: 2020/046 
       

Uroš SKRINAR 
     direktor 

 
 
 
 
Posredovati: 

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


		2020-07-13T10:46:22+0200
	UROS SKRINAR




