
 

 

Na podlagi 21. člena Statuta Centra Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja (z dne 13. 2. 2004) ter 
prve in druge točke 3.6.2.4. Vodnika za nacionalne agencije, ki izvajajo 
program Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: VŽU) – »Guide for National 
Agencies implementing the LLP« (dokument: LLP/NA/DIR/2008/16-Rev2-en, 
7. julij 2008, v nadaljevanju: Vodnik)  
 

se sprejme 
SKLEP 

 
o izboru in višini sofinanciranja akcije »Šolska Partnerstva – dvostranski projekti« 

sektorskega programa Evropskih skupnosti VŽU – COMENIUS 
 
 
(1) Za sodelovanje slovenskih organizacij v akciji Šolska Partnerstva – dvostranski projekti 

(v nadaljevanju projekti), sektorskega programa Evropskih skupnosti Vseživljenjsko 
učenje – Comenius, je v letu 2008 razpisanih 89.700 evrov.   Nacionalna agencija je 
zagotovila še dodatna sredstva v višini 15.300 evrov, in sicer s prerazporeditvijo 
sredstev med akcijami programa Comenius. Tako je v letu 2008 na razpolago 105.000 
evrov. 

 
(2) Na podlagi zaključenega nacionalnega izbora projektov, ki ga je potrdila nacionalna 

komisija VŽU – COMENIUS (6. redna seja, potekala je dne 23. maja 2008) in evropskega 
postopka izbora projektov se izmed 24 prijav prispelih na Nacionalno agencijo na 
razpisni rok 15. februarja 2008 določi: 
• seznam odobrenih projektov in višin odobrenih dotacij (tabela 1), 
• sezname zavrnjenih projektov (tabele 2-4). 
Priloženi seznami (tabele 1-4) so sestavni del tega sklepa. 

 
(3) Projekti navedeni v tabeli 1 (projekti z zaporednimi številkami od 1 do 7) so odobreni 

projekti z najvišjimi vsebinskimi ocenami do porabe razpisanih sredstev. 
 
(4) Projekti navedeni v tabeli 2 (projekti z zaporednimi številkami od 8 do 21) so pri 

vsebinskem ocenjevanju prejeli prenizko število točk in niso izbrani za sofinanciranje. 
 
(5) Projekt naveden v tabeli 3 (projekt z zaporedno številko 22) je zavrnjen iz vsebinskih 

razlogov, saj ni presegel praga zahtevanega števila točk (50 od 100), kar je pogoj za 
možnost sofinanciranja prijave. 

 
(6) Projekta navedena v tabeli 4 (projekta z zaporednima številkama 23 in 24) sta 

zavrnjena zaradi neizpolnjevanja formalnih in tehničnih pogojev razpisa. 
 
(7) Prijavitelji, zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja formalnih in tehničnih pogojev razpisa, 

se lahko v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila pritožijo na nacionalno komisijo 
VŽU – Comenius. 

 
(8) Prijavitelji bodo o rezultatih izbora najkasneje v 15 dneh po sprejetju tega sklepa 

pisno obveščeni o rezultatih razpisa. 
 
 
 
 
 



 
Obrazložitev: 

 
 
Z akcijskim programom Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje (Sklep št. 
1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 15. 11. 2006, v 
nadaljevanju: Sklep) je ustanovljen sektorski program za splošno izobraževanje 
Comenius, ki podpira tudi akcijo Šolska partnerstva – dvostranski projekti.  
 
Nacionalna agencija je postopek izbire vodila v skladu z upravnimi določbami v 
PRILOGI Sklepa (poglavje A, točka 1) in v aneksu III.c Vodnika (poglavje »Matching and 
selection of Partnerships«). Nacionalna agencija je na podlagi prve točke 3.6.2.3. 
Vodnika imenovala posebno nacionalno komisijo. V razpisnem letu 2008 je Nacionalna 
agencija izvedla postopek vsebinskega ocenjevanja prijav projektov oddanih v 
Sloveniji ter jih po potrditvi nacionalne komisije posredovala ostalim nacionalnim 
agencijam v državah sodelujočih v programu Vseživljenjsko učenje. Ostale nacionalne 
agencije so posredovale svoje rezultate. V vmesnem obdobju je potekalo preverjanje 
in usklajevanje odobrenih partnerstev. Na koncu je dne 21. avgusta 2008 nastal  
predlog seznama odobrenih in zavrnjenih Šolskih partnerstev – dvostranski projekti. 
Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v Vodniku, pregledal seznam, ga 
potrdil ter sprejel ta sklep. S sklepom direktorja Nacionalna agencija potrjuje končni 
izbor in dodeljuje finančno pomoč izbranim prijaviteljem.  
 
 
 
 
 
 
Št.: 2956 /MŠ/08P        mag. Majda Širok 
Ljubljana, 22. avgust 2008                                                 direktorica 
 
 
 
       
                                                                                                               
Poslati: 
- Mag. Robert Marinšek,  vodja sektorja za splošno izobraževanje 
- Maja Mihelič Debeljak, namestnica direktorice, koordinatorka programa VŽU 
- Andreja Lenc, koordinatorka programa Comenius  
- arhiv 
 
 



 
Tabela 1: Odobreni projekti 
Zap. št. REFERENČNA ŠTEVILKA Status final ORGANIZACIJA DOTACIJA NASLOV PROJEKTA

1 08-0896 Sprejet Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 20.000,00 €
Sustainable management of water to promote a recreational 
link of different cultures

2 08-0897 Sprejet OŠ Frana Roša 13.000,00 € Eco= logical/logisch/logičen/rhesymegol

3 08-0749 Sprejet Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik 13.000,00 € Watching and making movies

4 08-0792 Sprejet OŠ Nove Jarše 13.000,00 € The green generation: Reduce - Reuse - Recycle

5 08-0895 Sprejet Dvojezična srednja šola Lendava 13.000,00 € Medkulturni dialog na narodnostno mešanem območju

6 08-0797 Sprejet Srednja šola Slovenska Bistrica 13.000,00 € Migrations into Europe

7 08-0919 Sprejet Gimnazija Ledina 20.000,00 € Living natural parks in Asturias and Slovenia  
 
Tabela 2: Projekti zavrnjeni zaradi premajhnega števila točk 
Zap. št. REFERENČNA ŠTEVILKA Status final ORGANIZACIJA NASLOV PROJEKTA

8 08-0917 Zavrnjen OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu Common Europe common ground. Come to Slavic Europe

9 08-0891 Zavrnjen OŠ Miška Kranjca International school etno-rock musical

10 08-0892 Zavrnjen GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma Environmental language laboratory

11 08-0894 Zavrnjen Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti

12 08-0890 Zavrnjen Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Arhitekturna dediščina in urbana kultura v zgodovini: stičišče 
vidikov

13 08-0934 Zavrnjen OŠ Milana Šuštaršiča Climate change- Can we control it?

14 08-0899 Zavrnjen Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica Nauči me imeti rad tvojo državo

15 08-0898 Zavrnjen OŠ Šalovci Good shape teens- Zdrav najstniški duh v zdravem telesu

16 08-0460 Zavrnjen OŠ Jožeta Moškriča Let's get closer to each other

17 08-0751 Zavrnjen OŠ Šentjernej National customs

18 08-0893 Zavrnjen OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Migration

19 08-0916 Zavrnjen OŠ Milana Šuštaršiča Czech-Slovenian crosscultural bridges

20 08-0782 Zavrnjen Gimnazija Ptuj Postali smo člani Evropske Unije. In kaj sedaj?

21 08-0786 Zavrnjen OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Let's get to know each other throug traditions, customs and 
eating habits  

 
 
 



 
 
Tabela 3: projekti zavrnjeni zaradi vsebinskih razlogov 
Zap. št. REFERENČNA ŠTEVILKA Status final ORGANIZACIJA NASLOV PROJEKTA

22 08-0918 Zavrnjen III. OŠ Celje Music- Bridge between cultures  
 
Tabela 4: projekti zavrnjeni zaradi neizpolnjevanja formalnih in tehničnih pogojev razpisa 
Zap. št. REFERENČNA ŠTEVILKA Status final ORGANIZACIJA NASLOV PROJEKTA

23 08-0889 Zavrnjen Srednja ekonomska šola Ljubljana
Project on spirulina (arthrospira) mass culture in different 
conditions (in lab and in open fields)

24 08-0920 Zavrnjen ŠC Velenje, Poklicna in tehniška rudarska šola Environmental peculiarities in Slovenia and Slovakia


