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+ 2014-2020 1 (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 izobraževanja odraslih 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 s področja izobraževanja
odraslih, navedenim v Tabeli št. 1.
Erasmus akreditacija se dodeli za obdobje do 2021 do 2027.
Tabela št. 1: Organizacije prejemnice Erasmus akreditacije za področj izobraževanja odraslih 2020
Zap.
Skupno št.
Št. zadeve
Organizacija
Kraj
št.
doseženih točk
1

AKR-ADU-1/20

Andragoški zavod Ljudska univerza
Velenje

Velenje

94

2

AKR-ADU-5/20

Ljudska univerza Ormož

Ormož

89

3

AKR-ADU-8/20

MOCIS Center za izobraževanje odraslih

Slovenj Gradec

83

4

AKR-ADU-10/20

Združenje izobraževalnih in svetovalnih
središč Slovenije

Novo mesto

76

2. člen
Vlogam, navedenim 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: Zavrnjene vloge za pridobitev Erasmus akreditacije 2020 za področje izobraževanja
odraslih (urejeno po abecednem redu organizacij)
Zap. št.

1

Št. zadeve

Organizacija

1

AKR-ADU-2/20

Kulturno izobraževalni zavod Burja

2

AKR-ADU-3/20

Ljudska univerza Celje

3

AKR-ADU-4/20

Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
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4

AKR-ADU-6/20

Ljudska univerza Radovljica

5

AKR-ADU-7/20

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina

6

AKR-ADU-9/20

Zavod Mali Mačkon, zavod za izobraževanje, kulturo, šport in osebnostno
rast Maribor

7

AKR-ADU-11/20

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne
programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje

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 11 vlog za področje izobraževanja odraslih.
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.
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