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Zadeva:

Mladinski sektor v Sloveniji v času epidemije: obvestilo organizacijam v
mladinskem sektorju

Spoštovani!
Uvodoma bi se vam radi zahvalili za odziv in udeležbo na digitalnem srečanju mladinskega
sektorja, ki je potekalo 2. aprila 2020. Na srečanju smo vam podali nekatere informacije
povezane z epidemijo virusne bolezni COVID-19 in zbrali vprašanja, ki se organizacijam v
mladinskem sektorju porajajo v povezavi z delovanjem organizacij in izvajanjem mladinskega
dela v času epidemije. Odgovore in dodatne informacije, ki dopolnjujejo že podane informacije v
dopisu z dne 1. 4. 2020, vam podajamo v nadaljevanju
I.

Informacije glede vpliva aktualnih razmer na postopke Javnega poziva za
sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Obveščamo vas, da se bo postopek izbora upravičencev za sofinanciranje programov
mladinskega dela za leta 2020 in 2021 zamaknil zaradi t. i. paketa interventnih zakonov v zvezi
z izvajanjem ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 36/20;
povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020036.pdf). Skladno z Zakonom o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v upravnih
in drugih javnopravnih zadevah v času veljavnosti ukrepov ne tečejo (so se začasno ustavili).
Navedeno pomeni, da bo v času od uveljavitve zakona do prenehanja ukrepov Urad RS za
mladino pripravil odločbe o izboru izvajalcev in sofinanciranju programov mladinskega dela v
letih 2020 in 2021 za izdajo, objavil in vročil pa jih bo po prenehanju ukrepov.
Na URSM preučujemo pobudo organizacij v mladinskem sektorju o predhodnem obveščanju
prijaviteljev o uspešnosti njihove prijave na Javni poziv, s čimer bi zagotovili ustrezno
informiranost organizacij za njihovo nadaljnje načrtovanje programa in aktivnosti mladinskega
dela v letih 2020 in 2021. O odločitvi vas bomo obvestili takoj, ko bo to mogoče.
II.

Splošna priporočila za izvajanje programov mladinskega dela

Pri izvajanju vseh aktivnosti je potrebno dosledno spoštovati navodila in smernice, ki jih
objavljajo Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), Ministrstvo za
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zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), Uprava RS za zaščito in reševanje ter druge pristojne
institucije. Prosimo vas, da redno spremljate njihove aktualne objave na spletnih straneh.
Pozivamo vas, da v tem zahtevnem času svojih aktivnosti ne prenehate izvajati, ampak jih
prilagodite na način, da namesto fizičnega stika z vašimi uporabniki uporabite sodobne
tehnologije za delo na daljavo.
III.

Zbiranje informacij o aktivnostih v mladinskem sektorju

Z namenom seznanitve o aktivnostih in ustreznega prepoznavanja ter informiranja
zainteresirane in širše javnosti smo vam že v prejšnjem tednu poslali spletni vprašalnik. Hvala
vsem, ki ste se na poziv odzvali in nam posredovali informacije o vaših aktivnostih. Vprašalnik
puščamo odprt za nadaljnje zbiranje informacij. Ponovno vas pozivamo, da tiste organizacije, ki
tega še niste storile ali tiste, ki ste začele izvajati nove aktivnosti, izpolnite vprašalnik
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScInz5VvvGyyarvkQJXM1eAEU3CBdTj9h4BMEYlEd1Hki0Pw/viewform).
IV.
Informacija glede izvajanja programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota glede na vprašanja in pobude mladinskega sektorja
Movit, Naconalna agencija programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna
enota
je
ob
začetku
pandemije
obvestila
vse
upravičence
(http://www.movit.si/movit/novice/clanek/priporocila-nacionalne-agencije-movit-v-zvezi-spojavom-koronavirusa-sars-cov-2-ki-ima-lahko-ucin/), katerih projekti so trenutno v izvajanju, da
se za uskladitev vseh sprememb neposredno obračajo po elektronski pošti na skrbnika
sporazuma njihovega projekta na Nacionalni agenciji. Ta usmeritev še vedno velja, saj le tako
lahko Nacionalna agencija individualno obravnava vsak projekt in skupaj z upravičencem išče
najboljše rešitve.
M o v i t j e n a s p l e t n i s t r a n i 7 . 4 . 2 0 2 0 (http://www.movit.si/erasmus-mladi-vakciji/novice/detajl/clanek/rezultati-prvega-prijavnega-roka-v-letu-2020/) objavil informacijo, da
bodo sklepi za odobrene projekte, prijavljene na prvi prijavni rok v letu 2020 (R1 2020),
objavljeni v drugi polovici meseca aprila, predvidoma že 17. 4. 2020. V sklepih bo, tako kot
vedno, jasno opredeljena višina odobrenih sredstev za sprejete predloge projektov v programa.
Po objavi omenjenih sklepov za odobrene projekte, bo sledilo posredovanje sporazumov o
dotacijah uspešnim prijaviteljem, za tem pa tudi nakazovanje akontacij dotacij. Nacionalna
agencija bo, tako kot vedno, zagotovila, da bodo ti postopki izvedeni čim hitreje. Upravičenci pa
bodo tokrat s strani Nacionalne agencije s posredovanim predlogom sporazuma za sprejeti
projekt istočasno pozvani tudi k opredelitvi morebitnih sprememb začetka izvajanja projekta in
ali aktivnosti, ker časovna izvedba prijavljenega projekta in ali aktivnosti zaradi ukrepov
omejevanja epidemije (še) ne bo možna.
M o v i t j e 7 . 4 . 2 0 2 0 n a s p l e t n i s trani
(http://www.movit.si/erasmus-mladi-vakciji/novice/detajl/clanek/priporocila-za-prijavitelje-na-2-prijavni-rok-2020/)
objavil
tudi
»PRIPOROČILA PRIJAVITELJEM NA 2. PRIJAVNI ROK V LETU 2020«, v katerih so navedena
vsebinska priporočila in tudi okvirna razpoložljiva sredstva za posamezne akcije tako v
programu Erasmus+: Mladi v akciji, kot Evropska solidarnostna enota. Nacionalna agencija je tu
že naredila maksimalno prerazporeditev sredstev med akcijami, kot ji to omogoča Delegation
agreement z Evropsko komisijo, da bo lahko podprla več t. i. nacionalnih aktivnosti.
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V.

Poročanje za organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju

Organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju upoštevajoč določbe Zakona
o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) obveščamo, da
se je rok za oddajo poročil podaljšal, tako da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov
(2. čl. ZZUSUDJZ).
VI.
Zbrane informacije za organizacije v mladinskem sektorju v času trajanja
epidemije
Kot odziv na vprašanja, ki so bila zastavljena na digitalnem srečanju mladinskega sektorja, sta
Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa za organizacije v mladinskem sektorju
zbrala informacije, ki bodo v pomoč pri organizaciji dela v času epidemije in odzivanju na njo.
Na enem mestu so zbrane informacije s področja kadrovskih zadev, financiranja in izvajanja
programov in projektov mladinskega dela, digitalnega mladinskega dela idr. Informacije so
zbrane na portalu Mlad.si: https://www.mlad.si/blog/zbrane-informacije-za-mladinski-sektor-vcasu-epidemije/
Z namenom medsebojnega informiranja in izmenjave vprašanj, mnenj, idej, predlogov, sta
Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža Mama s podporo Urada RS za mladino vzpostavili
F a c e b o o k s k u p i n o M l a d i n s k i s e k t o r S l o v e n i j e
(https://www.facebook.com/groups/696697874204898). Vabimo vas, da se skupini pridružite.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na gp-ursm.mizs@gov.si.
Z željo, da ostanete zdravi vas lepo pozdravljamo,
Tin Kampl,
direktor
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