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Na podlagi Uredbe št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 
uvedbi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport; Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013), točke 3.7 Vodnika za nacionalne agencije, 
ki izvajajo program Erasmus+ 2014-20201 (v nadaljevanju: Vodnik) in Razpisa za Erasmus akreditacijo 
(EAC/A02/2020), direktorica Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) sprejme 
 
 

SKLEP 
o dodelitvi Erasmus akreditacij na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru 

Razpisa za Erasmus akreditacije (EAC/A02/2020) 
 
 
 

1. člen 
 
Na Razpisu za Erasmus akreditacijo EAC/A02/2020 je na podlagi tehničnega pregleda vlog in 
vsebinskega vrednotenja Erasmus akreditacija dodeljena organizacijam za področje poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, navedenim v Tabeli št. 1.  
Erasmus akreditacija se dodeli za obdobje do 2021 do 2027. 
 
Tabela št. 1: Organizacije prejemnice Erasmus akreditacije za področje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja 2020 

Zap. 
št. Št. zadeve Organizacija Kraj 

Skupno št. 
doseženih 

točk  

1 AKR-VET-1/20 Biotehniški center Naklo Naklo 100 

2 AKR-VET-2/20 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Ljubljana 100 

3 AKR-VET-10/20 Srednja frizerska šola Ljubljana Ljubljana 100 

4 AKR-VET-12/20 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 100 

5 AKR-VET-13/20 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Celje 100 

6 AKR-VET-15/20 Strokovni izobraževalni center Ljubljana Ljubljana 100 

7 AKR-VET-17/20 Šolski center Kranj Kranj 100 

8 AKR-VET-19/20 Šolski center Nova Gorica Nova Gorica 100 

9 AKR-VET-20/20 Šolski center Postojna Postojna 100 

10 AKR-VET-22/20 Šolski center Srečka Kosovela Sežana Sežana 100 
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11 AKR-VET-27/20 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Ljubljana 100 

12 AKR-VET-18/20 Šolski center Ljubljana Ljubljana 90 

13 AKR-VET-26/20 Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora Višnja Gora 90 

14 AKR-VET-9/20 Srednja elektro-računalniška šola Maribor Maribor 87 

15 AKR-VET-16/20 Šolski center Celje Celje 86 

16 AKR-VET-4/20 Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in 
gimnazija Ljubljana Ljubljana 82 

17 AKR-VET-5/20 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra 
Kamnik Kamnik 81 

18 AKR-VET-14/20 Srednja zdravstvena šola Ljubljana Ljubljana 80 

19 AKR-VET-25/20 Tehniški šolski center Maribor Maribor 80 

20 AKR-VET-23/20 Šolski center Velenje Velenje 78 

21 AKR-VET-7/20 III. gimnazija Maribor Maribor 77 

22 AKR-VET-24/20 Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana Ljubljana 77 

23 AKR-VET-3/20 Ekonomska šola Celje Celje 75 

24 AKR-VET-8/20 Izobraževalni center piramida Maribor Maribor 74 

25 AKR-VET-11/20 Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Ivančna Gorica 73 

26 AKR-VET-6/20 Gimnazija Jurija Vege Idrija Idrija 71 

27 AKR-VET-21/20 Šolski center Ptuj Ptuj 71 

 
2. člen 

 
Vse prejete vloge so dosegle minimalno število zahtevanih točk v vsebinskem ocenjevanju (skupaj vsaj 
70 in vsaj 50% v vsakem kriteriju). 
 
 

3. člen 
 
Prijavitelji bodo o rezultatih izbora pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejetju tega sklepa.
  
 

Obrazložitev 
Evropska komisija je maja 2020 objavila Razpis za pridobitev Erasmus akreditacije EAC/A02/2020 (v 
nadaljevanju: razpis). V okviru razpisa je bil objavljen tudi razpisni rok za oddajo vlog za pridobitev 
akreditacije, in sicer 29. oktober 2020 do 12:00. 
 
Nacionalna agencija je za razpisano aktivnost prejela 27 vlog za področje poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 
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V skladu s pravili za oddajo prijav in Vodnikom za nacionalne agencije je Nacionalna agencija na podlagi 
točke 3.7 Vodnika imenovala posebno interno komisijo, ki za razpisni rok na podlagi ocen zunanjih 
ocenjevalcev pripravi predlog odobrenih in zavrnjenih vlog. Komisija je na svoji seji 22. februarja 2021 
pregledala vloge, ki so bile predhodno tehnično in vsebinsko vrednotene, ter sprejela predlog 
odobrenih in zavrnjenih vlog.  
 
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 interno komisijo za razpis. Pritožba ne 
zadrži izvedbe sklepa in podpisovanja pogodb z izbranimi prijavitelji. 
 
Številka zadeve: EPL-GEN-5/21 
Št. sklepa: SI-680/2021 
           
                    dr. Alenka Flander 
Ljubljana, 2. marec 2021          direktorica 
 
Poslati: 

- Pika Neža Pajnič, vodja programa Erasmus+,  
- Alen Kraševec, svetovalec, 
- prijavitelji, 
- arhiv. 

 
Gradivo pripravil: 
Alen Kraševec, 25. 02. 2021 

Vodja sektorja: 
Pika Neža Pajnič 
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