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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 solidarnostni projekti: solidarnostni projekti (ESC31), prijavni rok 11. februar 2020 
 
 

 
1. člen 

 
Na Razpisu za zbiranje predlogov 2020 – EAC/A03/2019 Evropska solidarnostna enota2019/C 382/08, v 
okviru ukrepa solidarnostni projekti, ob prijavnem roku 2020-1, so na podlagi pregleda meril 
upravičenosti vlog, njihovega vrednotenja ter razpoložljivih sredstev za sofinanciranje na prvem 
prijavnem roku, v okviru ukrepa solidarnostni projekti, odobrene vloge v Tabeli št. 1 – solidarnostni 
projekti (ESC31) v skupni vrednosti sofinanciranja 48.850,00 EUR. 
 
Tabela št. 1: Odobrene vloge – solidarnostni projekti 

 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena 
Odobrena 

višina dotacije 
Opombe 

1. 2020-1-SI02-ESC31-015423 Društvo mladinski ceh projekt 5KE 89 6.000,00  Inštruktor 
se ne 
odobri 

2. 2020-1-SI02-ESC31-015499 Zavod Škatlica Terapevtska skupina kot pot 
do solidarnosti 

88 7.644,00   

3. 2020-1-SI02-ESC31-015508 VOLUNTARIAT Zavod za 
mednarodno 
prostovoljno delo 
Ljubljana 

disCoVer the world! (Club of 
Volunteers) 

88 7.644,00 IS 
neupravič
eni 

4. 2020-1-SI02-ESC31-015412 Romsko društvo Romano 
Veseli 

Romska narodna noša - 
Romani narodno noša 

87 7.644,00   

5. 2020-1-SI02-ESC31-015511 SLOVENSKA KARITAS Kuhajmo skupaj, za manj 
socialne izključenosti 

87 6.548,00  

6. 2020-1-SI02-ESC31-015521 Zavod NEFIKS - Inštitut za 
promocijo in beleženje 
neformalno pridobljenega 
znanja 

New Dimension Party 86 6.000,00 Inštruktor 
se ne 
odobri 

7. 2020-1-SI02-ESC31-015489 Kulturno društvo Gmajna Socialno delovanje, učenje 
in povezovanje za 
vključujočo družbo 

86 7.370,00 IS 
neupravič
eni 

 SKUPAJ 48.850,00 EUR  

 
 
 

2. člen 
 
Vloge v Tabeli št. 2 – 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.  
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Tabela št. 2: Zavrnjene vloge zaradi omejitev sredstev ali nedoseganja minimalnega števila točk– 
solidarnostni projekti  
 

 Številka projekta Predlagatelj 
 

Naslov projekta 
 

Ocena RAZLOG ZAVRNITVE 

1. 2020-1-SI02-ESC31-
015497 

Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Združeni za lokalno okolje 85 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

2. 2020-1-SI02-ESC31-
015451 

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo 
mesto 

Postani viden 81 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

3. 2020-1-SI02-ESC31-
015541 

Mladinski kulturni center 
Maribor  

Skupaj svobodni 81 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

4. 2020-1-SI02-ESC31-
015529 

Društvo za trajnostni 
razvoj TERRAVERA 

Dnevna soba 80 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

5. 2020-1-SI02-ESC31-
015440 

Zveza prijateljev mladine 
Idrija 

Počitnikarija 2020 79 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

6. 2020-1-SI02-ESC31-
015469 

Sindikat študentov, 
dijakov in mladih 
brezposelnih 

Delavke in delavci vseh 
dežel, združimo se! 

79 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

7. 2020-1-SI02-ESC31-
015453 

Zveza društev Mladinski 
center Idrija 

Mladi starci 76 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

8. 2020-1-SI02-ESC31-
015488 

Kulturno-prosvetno in 
športno rekreativno 
društvo slepih in 
slabovidnih KAREL JERAJ 

Slepi in slabovidni del 
družbe in njen gradnik 

76 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

9. 2020-1-SI02-ESC31-
015457 

Društvo Parada ponosa Terensko delo z LGBTIQ+ 
mladimi z izkušnjo 
brezdomstva 

73 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

10. 2020-1-SI02-ESC31-
015415 

Društvo študentski 
kulturni center  

Podcast "Ni nam vseen" 72 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

11. 2020-1-SI02-ESC31-
015408 

Celjski mladinski center, 
javni zavod za mladinsko 
kulturo, izobraževanje, 
informiranje in šport  

Reševanje sovražnega 
govora skozi umetnost 

68 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

12. 2020-1-SI02-ESC31-
015498 

Društvo Salezijanski 
Mladinski Center 
Rakovnik 

Športna vročica 63 Omejitev sredstev na prijavnem 
roku. 

 
 
 

3. člen 

Vloga v Tabeli št. 3 – solidarnostni projekti,  je zavrnjena vloga na podlagi pogojev, določenih v Razpisu 
in Vodniku, in sicer zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti. 
  
Tabela št. 3: Zavrnjena vloga zaradi neizpolnjevanja meril upravičenosti in/ali izpolnjevanja meril za 
izključitev-solidarnostni projekti  
 

 Številka projekta Predlagatelj Razlog Razlog zavrnitve 

  ESC31       

1. 2020-1-SI02-ESC31-015426 Društvo študentski kulturni 
center  

Neizpolnjevanje meril 
upravičenosti 

Neustrezna častna izjava 
 

 

 
 

4. člen 
 

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



 

 
 

 

                                                        
 

5. člen 

Sklep postane izvedljiv z dnem, ko Nacionalna agencija prejme s strani Evropske komisije podpisano 
pogodbo o izvajanju decentraliziranih aktivnosti (Delegacijski sporazum) programa Evropska 
solidarnostna enota. 

 
 

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 enota2019/C 382/08 (v nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil 
objavljen tudi prijavni rok za oddajo vlog za pridobitev sofinanciranja (nepovratna sredstva) za ESC31 oz. 
solidarnostne projekte, in sicer 11. februar 2020 (2020-1). 
 
V letu 2020 Nacionalna agencija razpolaga z 118.224,00 EUR razpoložljivih sredstev za dodelitev podpore 
projektom v okviru ukrepa solidarnostni projekti, pri čemer je za prvi prijavni rok rezerviranih 47.290,00 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 2020-1 v okviru ukrepa solidarnostni projekti: solidarnostni projekti 
(ESC31), prejela 20 vlog, ki so zaprošale v skupni višini za 137.527,00 EUR podpore 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 86 točk.  
 
Skladno z Vodnikom je direktor Nacionalne agencije imenoval evalvacijski odbor. Evalvacijski odbor je na svoji 
dopisni seji, ki je potekala od 10. aprila do 15. aprila 2020 pregledal prejete vloge na prijavnem roku 2020-1 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. 
 
Sporazumi za nepovratna sredstva med NA in upravičenci odobrenih vloge projektov, bodo s strani NA 
podpisani po podpisu Delegacijskega sporazuma o izvajanju programa Evropska solidarnostna enota med 
Nacionalno agencijo in Evropsko komisijo. 
 
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, 17. april 2020 
 
Sklep št.: 2020/030 

Uroš SKRINAR 
     direktor

 



 

 
 

 

                                                        
 

 
 
Posredovati: 

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