Na podlagi sklepa št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa
Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport in Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(Uradni list RS, št. 20/2013) ter točke 3.7.10 Vodnika za Nacionalne agencije (Guide for National Agencies
Implementing the Erasmus+ Programme, v nadaljevanju Vodnik, dokument: Version 1 – 07 May 2021),
direktorica Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju:
Nacionalna agencija) sprejme
SKLEP
o dodelitvi akreditacij Erasmus v okviru programa Unije Erasmus+, razpis Erasmus+ 2021,
Ključni ukrep 1: akreditacija Erasmus za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja
(KA120-VET)

1. člen
Na Razpisu Erasmus+ 2021 (EAC/A01/2021) je na podlagi tehničnega pregleda vlog in vsebinskega
vrednotenja akreditacija Erasmus dodeljena organizacijam za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja, navedenim v Tabeli št. 1.
Erasmus akreditacija se dodeli za obdobje do 2022 do 2027.
Tabela št. 1: Organizacije prejemnice akreditacije Erasmus za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja 2021
Skupno št.
Zap. št.
Št. zadeve
Organizacija
Kraj
doseženih
točk
1

AKR-VET-1/21 Šolski center Škofja Loka

Škofja Loka

90

2

AKR-VET-2/21 Gimnazija Celje – center

Celje

88

3

AKR-VET-6/21 Ekonomska šola Ljubljana

Ljubljana

85

4

AKR-VET-5/21

Koper

83

5

AKR-VET-3/21 Prometna šola Maribor

Maribor

79

6

AKR-VET-4/21

Ruše

74

Ljubljana

73

7

Srednja ekonomsko – poslovna šola
Koper

Gimnazija in srednja kemijska šola
Ruše
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija
AKR-VET-8/21
in umetniška gimnazija Ljubljana
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2. člen
Vlogi, navedeni v Tabeli št. 2, akreditacija ni bila dodeljena zaradi nedoseganja minimalno zahtevanega števila
točk v vsebinskem ocenjevanju (skupaj vsaj 70 in vsaj 50% v vsakem kriteriju).
Tabela št. 2: Zavrnjena vloga za pridobitev akreditacije Erasmus 2021 za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja
Zap.
Št. zadeve
Organizacija
Kraj
št.
1

AKR-VET-7/21 Biotehniška šola Maribor

Maribor

3. člen
Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejetju tega sklepa.
Obrazložitev
Na podlagi Uredbe št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa
Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino ter šport, je Evropska komisija objavila
Razpis za zbiranje predlogov EAC/A01/2021 (v nadaljevanju: razpis).
V okviru razpisa je bil objavljen tudi razpisni rok za oddajo vlog za pridobitev akreditacije, in sicer 19. oktober
2021 do 12:00.
Nacionalna agencija je za razpisano aktivnost prejela 8 vlog za področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja.
V skladu s 27. členom Uredbe št. 2021/817 o uvedbi programa Erasmus+ Nacionalne agencije opravijo izbor
in dodelijo finančno pomoč prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, opredeljenih z Vodnikom. V ta
namen je Nacionalna agencija na podlagi točke 3.7 Vodnika imenovala nacionalno komisijo za Erasmus+
2021-207, ki pripravi predlog odobrenih in zavrnjenih vlog ter vlog, uvrščenih na rezervno listo in ga posreduje
direktorici Nacionalne agencije.
Komisija je na svoji 4. redni seji 8.decembra 2021 pregledala vloge, ki so bile predhodno tehnično pregledane
ter sprejela predlog zavrnjenih in odobrenih akreditacij. Direktorica je v skladu s postopkom, predpisanim v
Vodniku, pregledala predlog komisije, ga v celoti potrdila ter sprejela 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
pravnih in tehničnih pogojev razpisa oziroma nepravilno izvedenega postopka, se lahko v roku 15 dni po
prejetju pisnega obvestila pritožijo na nacionalno komisijo Erasmus+. Pritožba ne zadrži izvedbe sklepa.
Številka zadeve: EPL-GEN-18/21
Št. sklepa: SI-5410/2021
Ljubljana, 9. december 2021
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