
 

 
                  

Na podlagi 21. člena Statuta Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (z dne 13. 02. 2004) ter prve in druge točke 
3.6.2.4. Vodnika za nacionalne agencije -  »Guide for National Agencies implementing 
the LLP« (dokument: D(2008-REG) 2631 –AK/adc;  LLP/NA/DIR/2008/16_en, 25. 
februar 2008) se sprejme  

 

 

 

SKLEP 

o izboru in višini sofinanciranja aktivnosti »Spopolnjevanje osebja v izobraževanju odraslih« 

sektorskega programa Evropskih skupnosti VŽU – GRUNDTVIG 

 
 
 
 
 

(1) Za aktivnost mobilnost - »Spopolnjevanje osebja v izobraževanju odraslih«, sektorskega 
programa Evropskih skupnosti VŽU GRUNDTVIG se za razpisno leto 2008 ob upoštevanju 
delitve sredstev  med decentraliziranimi programi in aktivnostmi, določenih v tretji točki 
poglavja 5.3. »Guide for National Agencies implementing the LLP« (dokument: D(2008-REG) 
2631 –AK/adc;  LLP/NA/DIR/2008/16_en, 25. februar 2008) nameni   31.790 €.  

 
(2) Na podlagi predloga nacionalne komisije VŽU – GRUNDTVIG z dne 6. junija 2008 se izmed 

prijav, pravočasno prispelih na drugi razpisni rok, ki se je zaključil 31. marca 2008 določi:  
- seznam izbranih prijaviteljev,  
- seznam prijaviteljev na čakalni listi ter  
- seznam zavrnjenih prijaviteljev. 

             
(3) Seznam je sestavni del tega sklepa.  
 
(4) Prijavitelji z od zaporedne številke 17 do vključno številke 28 so zavrnjeni iz vsebinskih 

razlogov, in sicer niso dosegli zadostnega števila točk za uvrstitev med sprejete projekte 
oziroma na rezervno listo.  

   
(5) Izbrani in neizbrani prijavitelji bodo najkasneje v 15 dneh po sprejetju tega sklepa pisno 

obveščeni o rezultatih izbirnega postopka drugega razpisnega roka za leto 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
 
Z akcijskim programom ES VŽU (Sklep št. 1720/2006/ES EP in Sveta z dne 15. 11. 2006) je predviden 
sektorski program za izobraževanje odraslih Grundtvig, katerega del je tudi individualna mobilnost s 
ciljem podpore strokovnega spopolnjevanja udeležencev.  
V skladu s točko 1, A. Upravne določbe, PRILOGE v prejšnjem stavku omenjenega Sklepa, nacionalne 
agencije opravijo izbor in dodelijo finančno pomoč prijaviteljem ob upoštevanju splošnih smernic, 
opredeljenih z Vodnikom za nacionalne agencije - »Guide for National Agencies implementing the LLP« 
(dokument: D(2008-REG) 2631 –AK/adc;  LLP/NA/DIR/2008/16_en, 25. februar 2008), ki so določene  v 
skladu s členom 9(1)(c). V ta namen je nacionalna agencija na podlagi prve točke 3.6.2.3. Guide for 
National Agencies implementing the LLP« imenovala nacionalno komisijo, ki za vsak razpisni rok 
pripravi predlog prednostne liste vključno s predlogom višine dotacije, predlog rezerven liste ter 
seznam zavrnjenih prijav in ga posreduje v potrditev direktorju nacionalne agencije.  
Komisija je na 3. redni seji, ki je bila dne 6. junija 2008  pregledala predloge, ki so bili predhodno 
tehnično, pravno in vsebinsko pregledani ter ovrednoteni in sprejela predlog izbranih oziroma 
neizbranih kandidatov. Direktor je v skladu s postopkom, predpisanim v »Guide for National Agencies 
implementing the LLP« (dokument: D(2008-REG) 2631 –AK/adc;  LLP/NA/DIR/2008/16_en, 25. februar 
2008) pregledal predlog komisije, ga potrdil ter sprejel ta sklep.     

 

 

Št.: 1835/MŠ/08p                                                                                             

Ljubljana, 6. junij 2008                                                        mag. Majda Širok 

                                                                                                       direktorica      

 

 

 

 

 

Poslati: 

- mag. Robert Marinšek, svetovalec direktorice,  
- Maja Mihelič Debeljak, namestnica direktorice, koordinatorka VŽU 
- arhiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM - rok 31. marec 2008 
Izbrani prijavitelji, višina odobrene dotacije, neizbrani prijavitelji  
 
Izbrani prijavitelji 
 

Zap. 
št. ref. št. Naziv Znesek 
1 08-1515 Ljudska univerza Kočevje 2.045,00 

2 08-1529 Knjižnica Otona Zupančiča 1.612,00 

3 08-1448 Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper 2.939,00 

4 08-1486 ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje 2.004,00 

5 08-1514 International Education, d.n.o. 3.546,00 

6 08-1109 CDI Universum 1.727,00 

7 08-1407 Ljudska univerza Postojna 1.835,00 

8 08-1508 GEA College Poslovnoizobraževalni center, d.o.o. 1.919,00 

9 08-1490 Academia d.o.o., OE Višja strokovna šola Academia 1.440,28 

10 08-1395 Izobraževanje Alenka Magajne s.p. 3.142,00 
 
Čakalni seznam 
 

Zap. 
št. ref. št. Naziv Znesek 
11 08-1534 Zavod EKVILIB 2.150,00 

12 08-1488 Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Romanistika 1.655,00 

13 08-1105 II. Gimnazija Maribor 1.650,00 

14 08-1392  Ljudska univerza Kranj 2.593,00 

15 08-1520 Ljudska univerza Kočevje 1.870,00 

16 08-1435 Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 2.426,00 
 
Zavrnjeni  
 

Zap. 
št. ref. št. Naziv 

17 08-1233 Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta Ljubljana 

18 08-1533 
Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednja slovenska zveza 
društev upokojencev, Dnevni centri aktivnosti za starejše 

19 08-1500 Kulturno društvo pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora 

20 08-1457 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

21 08-1431 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

22 08-1432 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

23 08-1445 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 

24 08-1525 Zveza prijateljev Mladine Slovenije-TOM telefon 

25 08-1522 Animacija d.o.o. 

26 08-1537 Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje 

27 08-1540 Sindikat kovinske in elektro industrije 

28 08-1541 Sindikat kovinske in elektro industrije 
 
 
Ljubljana, 6. junija 2008 


