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Na podlagi Uredbe št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maj 2021 o vzpostavitvi 
programa Erasmus+, program 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); in točke 4.12 Vodnika za nacionalne 
agencije, ki izvajajo program Erasmus+ 2021–20271 (v nadaljevanju: Vodnik), direktorica Centra RS za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Nacionalna agencija) 
sprejme 

 
 

SKLEP 

o izboru za Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje 

v okviru programa Erasmus+ 

2022 

 
 

1. člen 

 
Glede na Poziv k sodelovanju za Evropsko jezikovno priznanje (v nadaljevanju: poziv) 2022 in Aneks 
IV.9 k Vodniku za nacionalne agencije se na podlagi ocen zunanjih ekspertov ter predloga Komisije 
podeli eno evropsko in dve nacionalni jezikovni priznanji, in sicer: 

 
1. Evropsko jezikovno priznanje prejme: 

 Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, projekt Cultural knowledge and 

language competences as a means to develop the 21st century skills. 

 

 
2. Nacionalno jezikovno priznanje prejmeta: 

 Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, projekt Learn English through 

signs; 

 Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija, projekt Bereit für ErwaschsenLeben. 

 
 

2. člen 

Predlagatelji bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje v 15 dneh po objavi tega sklepa po 
elektronski pošti. 
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Obrazložitev 

Na podlagi Uredbe št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maj 2021 o vzpostavitvi 
programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, in Vodnika za 
nacionalne agencije je nacionalna agencija objavila poziv, v okviru katerega je bil objavljen rok za 
oddajo predlogov, in sicer 28. februar 2022. 

 

Nacionalna agencija je do roka prejela 11 predlogov, ki so bili tehnično ustrezni in ocenjeni s strani 
dveh neodvisnih zunanjih ocenjevalcev. 
 
Komisija je na seji 1. junija 2022 pregledala tabele z ocenami ter sprejela predlog o dodelitvi enega 
Evropskega in dveh nacionalnih jezikovnih nagrad. 
 
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. 

 
 
 

Številka zadeve: EPL-GEN-0009/2022 
Št. sklepa: EPL-GEN-0009/2022-4 

 
 

dr. Alenka Flander 
Ljubljana, 6. 9. 2022                                                                          direktorica 

 
 

Sklep pripravil: 
Gregor Vrabec, skrbnik pobude EJP 
 
Sklep pregledala: 
Urška Šraj, nosilka splošnega šolskega sektorja 
mag. Andreja Lenc, Vodja programa Erasmus+ 

 
 

Poslati: 
-  Gregor Vrabec, skrbnik pobude EJP, 
-              mag. Andreja Lenc, Vodja programa Erasmus+, 
-  prijavitelji, 
-  arhiv. 
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