
  
 
Na podlagi sklenjenih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za posamezna razpisna leta 

programa Erasmus+ za obdobje 2021-2027 z Nacionalno agencijo Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in Akreditacije za konzorcij na področju 

visokošolskega izobraževanja za obdobje 2021 – 2027, ref. št. KA130-HED-1/2021 (seznam vseh članov 

konzorcija je objavljen na spletni strani https://www.skupnost-vss.si/wp-

content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf). 

 

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Pot na Lavo 22, 3000 Celje (v nadaljevanju: 

koordinator konzorcija), 

 

objavlja 

 

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom prakse in študija v tujini 

v okviru programa Erasmus+ za obdobje 2021-2027  

 

1 Namen in cilji razpisa 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, 

usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in 

usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi 

omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj 

priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni 

Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. 

Razpis se nanaša na ključni ukrep 1, učna mobilnost posameznikov – mobilnost študentov in osebja v 

visokošolskem izobraževanju. Tovrstna mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni 

mobilnosti za prakso ali študij v državah programa Erasmus+ in partnerskih državah. Program 

Erasmus+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, namesto na matični instituciji 

opravijo na partnerski instituciji ali drugi organizaciji/podjetju v tujini. 

Cilji mobilnosti so: 

• izboljšanje učnega uspeha in učnih kompetenc,  

• povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,  

• povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,  

• povečanje samostojnosti in samozavesti,  

• izboljšanje znanja tujih jezikov in digitalnih kompetenc,  

• okrepljena medkulturna zavest in aktivnejša udeležba v družbi, 

• boljša osveščenost o evropskih projektih in vrednotah EU,  

• večja motivacija za nadaljnje izbraževanje in usposabljanje (formalno in neformalno) po 

opravljeni mobilnosti v tujini. 



  
 
2 Pogoji za prijavo na razpis 

Mobilnost študentov lahko poteka na kateremkoli študijskem področju in na kateri koli akademski 

disciplini in v kateri koli državi programa ali partnerski državi Erasmus+. Zaradi zagotavljanja 

visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti s čim večjim učinkom na študente, mora biti aktivnost 

mobilnosti združljiva s potrebami študenta v zvezi z učenjem za diplomo in osebnim razvojem.  

Poleg tega omogoča kombinirane intenzivne programe (skupinske mobilnosti), ki skupinam 

visokošolskih institucij omogočajo, da skupaj razvijejo učne načrte in aktivnosti za kombinirano 

mobilnost za študente ter akademsko in administrativno osebje. 

Število mobilnosti za namen študija ali prakse in razpoložljiva finančna sredstva so odvisna od 

odobrenih projektov posameznih razpisnih let programa Erasmus+ za čas veljavnosti akreditacije 

konzorcija in so objavljeni na  spletni strani koordinatorja konzorcija https://www.skupnost-

vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti. 

2.1 Vrste mobilnosti 

Študenti lahko v okviru mobilnosti izvedejo katerokoli od spodaj opisanih aktivnosti ali kombinacijo 

obeh aktivnosti:  

• Študij v tujini, na partnerski visokošolski instituciji, s katerimi imajo člani konzorcija sklenjene 

medinstitucionalne sporazume. Obdobje študija lahko vključuje tudi prakso. Za kombinirano 

mobilnost veljajo pravila glede dodelitev in minimalno trajanje mobilnosti za študij. 

• Praksa (praktično izobraževanje) v tujini v podjetju, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli 

drugem ustreznem delovnem mestu. Študent si podjetje, pri katerem bo opravljal prakso, poišče 

sam. V primeru težav pri iskanju, lahko za pomoč zaprosi matično institucijo ali koordinatorja 

konzorcija. Praktično izobraževanje v tujini mora biti vsebinsko povezano s področjem študija 

študenta, za kar jamčijo študent, organizator praktičnega izobraževanja in Erasmus+ 

koordinator na matični instituciji s podpisom učnega sporazuma (Learning Agreement for 

Traineeship). Praktično izobraževanje študentov v tujini bo po zaključku mobilnosti priznano na 

matični šoli. Pogoji priznavanja bodo opredeljeni v učnem sporazumu študenta.  

Študenti ki se ne morejo udeležiti dolgotrajne fizične mobilnosti za študij ali prakso (npr. zaradi svojega 

študijskega področja ali ker imajo manj možnosti za udeležbo) izvedli kratkotrajno fizično mobilnost, 

tako da jo bodo kombinirali z obvezno virtualno komponento. Vsako študijsko obdobje ali praksa v tujini, 

se lahko opravi kot kombinirana mobilnost. Kombinirana mobilnost je kombinacija fizične mobilnosti z 

obvezno virtualno komponento.  

Vsak študent lahko kombinirano mobilnost opravi tudi z udeležbo v kombiniranem intenzivnem 

programu. 

2.2 Upravičenci za prijavo  

Na razpis se lahko prijavijo študenti članov konzorcija: 

- Mobilnost za študij: študenti 1. in 2. letnika z urejenim statusom študenta.   

- Mobilnost za prakso: študenti 1. in 2. letnika z  urejenim statusom študenta. 

- Podprte so tudi prakse, ki se izvedejo najpozneje v enem letu po tem, ko študent diplomira. Za 

tovrstno mobilnost morajo biti študenti izbrani s strani matične institucije že v času zadnjega 

letnika študija. 

https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti


  
 
Vsi izbrani Erasmus+ študenti, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno 

preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. Če je bil rezultat spletnega 

preverjanja glavnega jezika izmenjave pred odhodom na mobilnost C2, študentu ni treba opraviti 

spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave ob koncu mobilnosti. 

Vse pravice in obveznosti študenta pred, med in po opravljeni mobilnosti so opredeljene v Študentski 

listini Erasmus+, ki je objavljena na http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-

student-charter-web-hori.pdf in je sestavni del pogodbene dokumentacije, ki jo prejme študent po 

odobreni prijavi na razpis.  

2.3 Trajanje mobilnosti 

• Mobilnost za študij: minimalno trajanje mobilnosti znaša 2 meseca. Možno je daljše obdobje 

trajanja mobilnosti, ki se v primeru omejenih finančnih sredstev vodi kot ničelna dotacija1.     

• Mobilnost za prakso: zagotovljena so sredstva za obdobje od 2 do 3 mesecev, daljše trajanje 

mobilnosti se v primeru omejenih sredstev vodi kot ničelna dotacija.  

Posamezen študent lahko v vsakem ciklu študija (to pomeni na ravni višješolskega izobraževanja) v 

obeh letih študija odide na mobilnost v skupnem trajanju do največ 12 mesecev. Vsako 12-mesečno 

obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene fizične mobilnosti za namen študija 

ali/in prakse.  

Obdobje fizične mobilnosti v tujini lahko študent kombinira z izvedbo virtualne mobilnosti, do skupnega 

trajanja največ 12 mesecev, pri čem virtualni del mobilnosti ni financiran s sredstvi Erasmus+ in se ne 

šteje v kvoto Erasmus+ statusa. 

2.4 Države mobilnosti 

Mobilnost za namen prakse in/ali študija je mogoča v naslednjih državah programa Erasmus+: 

Države članice Evropske unije (EU) 

Belgija 
Bolgarija 
Češka 
Danska 
Nemčija 
Estonija 
Irska 

Grčija 
Španija 
Francija 
Hrvaška 
Italija 
Ciper 
Latvija 

Litva 
Luksemburg 
Madžarska 
Malta 
Nizozemska 
Avstrija 
Poljska 

Portugalska 
Romunija 
Slovenija 
Slovaška 
Finska 
Švedska 
 

    

Države programa, ki niso članice EU 

Republika  
Severna Makedonija 
Srbija 

Islandija 
Lihtenštajn 
 

Norveška 
Turčija 

 

 

Velja samo za odhodne mobilnosti: 

Partnerske države 

 VSE OSTALE DRŽAVE SVETA (tudi Velika Britanija) 

 
1 Ničelna dotacija pomeni, da študent za mobilnost ne prejme dotacije Erasmus+ (del ali v celoti), vendar kljub temu pridobi/ohrani 
pravice in ugodnosti, ki mu jih prinaša »status« Erasmus+ študenta.  

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-student-charter-web-hori.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2015/05/SL-E-student-charter-web-hori.pdf


  
 
 

Študenti si državo, kjer želijo opraviti mobilnost izberejo sami.   

Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi pošiljateljice, v državi svojega stalnega bivališča in v 

državi, katere državljani so. Celoten čas Erasmus+ mobilnosti v tujini mora študent bivati v kraju 

gostiteljice v tujini. 

2.5 Dotacija 

Študenti prejmejo nepovratna sredstva EU (dotacija), ki so namenjena kritju njihovih potnih stroškov in 

stroškov bivanja med študijem ali prakso v tujini.  

Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina bo 

opredeljena v Sporazumu o Erasmus+ nepovratnih sredstvih, ki ga bo študen podpisal po oddaji prijavne 

dokumentacije. 

Mesečni znesek dotacije za posamezno razpisno leto programa Erasmus+ določi Nacionalna agencija 

CMEPIUS glede na razpoložljiva finančna sredstva. Veljavne stopnje financiranja za posamezna 

razpisna leta so objavljene na spletni strani NA Cmepius ( https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-

dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2021/).   

Študenti prejmejo dotacijo iz projekta mobilnosti, kjer so na voljo finančna sredstva. Razpoložljivost 

sredstev po odobrenih projektih posameznih razpisnih let je objavljena na https://www.skupnost-

vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti. Višina dotacije je odvisna veljavnih stopenj financiranja 

posameznega razpisnega leta.   

Študenti lahko poleg osnovne dotacije ob izpolnjevanju dodatnih pogojev prejmejo še naslednje dodatke 

k dotaciji: 

 

Dodatki, ki se izplačajo iz programa Erasmus+:  

• Dodatek za prakso: Se izplača k dotaciji za mobilnost z namenom prakse – znaša 150,00 

eur/mesec. 

• Izbranim študentom iz okolij z manj priložnostmi bo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči 

na voljo tudi dodatna podpora za vključenost. Višina tega dodatka znaša 250,00 eur/mesec. 

Pogoji za upravičenost do dodatka za vključenost so: 

− da študent prejema državno štipendijo ali 

− da je študent član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev odločbo CSD/ZZZS/ZRSŠ ali 

− da ima študent sam odločbo ZRSŠ/CSD/ZZZS (spremljevalca, prilagoditev pouka, invalidnost 

ipd.) ali 

− da študent prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali 

− da študentu Slovenija nudi mednarodno zaščito ali 

− da je študent predstavnik romske skupnosti. 

V ta namen mora študent predložiti ustrezna dokazila. Študentje z manj priložnostmi na praksi 

prejmejo oba dodatka.  

• Dodatek za študente s posebnimi potrebami: Izbrani kandidati, ki imajo status študenta s 

posebnimi potrebami, bodo imeli možnost zaprositi tudi za dodatek, ki se izplača k dotaciji za 

mobilnost. V ta namen mora študent predložiti ustrezna dokazila. Študentje z manj priložnostmi 

na praksi prejmejo oba dodatka. 

(https:/www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2021?hilite=pogodbena+dokumentacija
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#projekti


  
 

• Vsi kandidati, ki bodo uporabili transportno sredstvo, ki se opredeli za zeleno potovanje, bodo 

imeli možnost zaprositi tudi za dodatek za zeleno potovanje, ki se izplača k dotaciji za 

mobilnost  – znaša 50,00 eur (enkratni znesek)2. 

Dodatki, ki se izplačajo iz drugih nacionalnih ali evropskih programov (izplača se lahko k dotaciji za 

mobilnosti za prakso ali študij):  

• Dodatek Ad Futura – dodatek podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad RS, študenti morajo izpolnjevati določene pogoje, višina dodatka je odvisna od 

projektnega leta iz katerega bo izplačana dotacija Erasmus+.  

 

Izključevanje dodatkov: Dodatek za prakso in dodatek Ad futura se ne izključujeta. 

Študenti bodo o višini dotacije Erasmus+ in možnih dodatkih k dotaciji obveščeni po odobreni prijavi na 

sekundarnem izboru.    

2.6 Priznavanje opravljenih študijskih obveznosti 

Priznavanje opravljenih študijskih obveznosti v okviru mobilnosti in število kreditnih točk ECTS, ki se 

priznajo študentom, je opredeljeno v učnem sporazumu, ki ga udeleženci podpišejo pred odhodom na 

mobilnost. Običajno se prizna število kreditnih točk ECTS, ki so opredeljene v študijskem programu pri 

posameznih opravljenih študijskih obveznostih. Opravljene študijske obveznosti se lahko zavedejo tudi 

v prilogi k diplomi in dokumentu Europass.  

2.7 Prijava na razpis 

Prijavo na razpis oddajo študenti pri Erasmus+ koordinatorju na svoji matični instituciji. Seznam članov 

konzorcija, Erasmus+ koordinatorjev in povezave do razpisne dokumentacije se nahajajo na 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf.  

Rok za prijavo na razpis ni določen. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest in porabe sredstev za čas 

veljavnosti akreditacije konzorcija. Podatki o razpoložljivosti mest za mobilnost in sredstev so objavljeni 

na https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu. 

 

O izboru bodo študenti obveščeni preko Erasmus+ koordinatorja na matični instituciji.   

2.8 Potek izbora udeležencev mobilnosti  

Izbor udeležencev mobilnosti poteka na dveh ravneh.  

Primarni izbor udeležencev mobilnosti opravijo člani konzorcija. Izbor opravijo skladno s svojimi kriteriji 

izbora. Kot možne kriterije lahko določijo dosedanji študijski uspeh študentov, znanje tujega jezika, 

motiviranost za mobilnost, samoiniciativnost pri iskanju mesta za praktično izobraževanje, ipd.  

 
2 Znesek bo v okviru tega razpisa dodeljen študentom, ki bodo v kraj mobilnosti in nazaj potovali z avtobusom, vlakom, s plovilom 

in/ali drugim skupinskim prevozom (npr. GoOpti ...). Dodatek za zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, 

ob predložitvi ustreznih dokazil o načinu potovanja. Študentom se lahko za izvedbo zelenega potovanja dodeli do dodatno največ 

4 financirane dni, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja dejansko potreboval dodatne dneve. 

 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf.
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/#vec-o-projektu


  
 
Po opravljenem primarnem izboru pošljejo člani konzorcija koordinatorju konzorcija seznam študentov, 

ki so bili izbrani za mobilnost, ki se izvede preko konzorcija. Vloge se posredujejo na predpisanem 

obrazcu «podatki študenta za pripravo Erasmus+ pogodbe za mobilnost«, ki je objavljena na 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Studenti_Podatki-za-pripravo-

pogodbe.docx 

Koordinator konzorcija na podlagi posredovanega seznama in vlog opravi sekundarni izbor 

udeležencev mobilnosti skladno s Pravili o izvajanju Erasmus+ konzorcija za mobilnost 2021-2027 in 

pravili programa Erasmus+. Koordinator vodi seznam prejetih prijav glede na datum prejete prijave. 

Mobilnosti se izvajajo do porabe odobrenih sredstev.  

V kolikor študenti menijo, da je postopek primarnega izbora udeležencev mobilnosti na matični instituciji 

potekal na netransparenten način in so jim bile kršene njihove pravice, je možna pritožba na Sekretariat 

Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Pritožba se pošlje po e-pošti na 

sekretariat@skupnost-vss.si ali po pošti na naslov: Skupnost višjih strokovnih šol RS, Pot na Lavo 22, 

3000 Celje. Pritožba mora biti obrazložena. O pritožbi bo odločil Upravni odbor Skupnosti VSŠ v roku 8 

dni od prejema pritožbe.   

 

3 Razširjanje rezultatov in evalvacija mobilnosti 

Člani konzorcija, ki so koristili sredstva za mobilnosti preko konzorcija, morajo študentom, ki so se 

udeležili mobilnosti, zagotoviti pozitivno vrednotenje njihovih izkušenj v tujini in jih deliti z drugimi npr. 

v obliki sestankov, promocijskih dogodkov, predstavitev, objav v različnih publikacijah, na spletni strani 

in družbenih omrežjih, itd.  

Razširjanje rezultatov in aktivnosti izvedenih mobilnosti poteka preko različnih komunikacijskih kanalov 

članov in koordinatorja konzorcija. Kot pomoč pri načrtovanju aktivnosti v zvezi z razširjanjem, rabo in 

trajnostjo projektnih rezultatov priporočamo priročnik CMEPIUS-a, ki je objavljen na 

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/01/RAZSIRJANJE-RABA-

TRAJNOST_F_low.pdf. Člani konzorcija na posebnem obrazcu koordinatorju konzorcija redno poročajo 

o izvedenih diseminacijskih in promocijskih aktivnostih.    

Koordinator konzorcija bo zaradi zagotavljanja skladnosti izvedenih aktivnosti s cilji, namenom in 

pričakovanimi rezultati programa Erasmus+, članom, ki so koristili sredstva za mobilnosti preko 

konzorcija, najmanj enkrat letno posredoval evalvacijski vprašalnik o učinkih in vplivih izvedenih 

mobilnosti oz. aktivnosti na matično institucijo.   

 

4 Spremembe pogojev razpisa in financiranja 

Skupnost višjih strokovnih šol si kot izvajalec tega razpisa pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih 

finančnih pogojev ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in 

pogojev sodelovanja na razpisu lahko opravi kadarkoli. 

O vseh spremembah in novostih bo izvajalec obveščal z objavami na spletnem mestu: 

https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/. 

 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Studenti_Podatki-za-pripravo-pogodbe.docx
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Studenti_Podatki-za-pripravo-pogodbe.docx
mailto:sekretariat@skupnost-vss.si
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/01/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/01/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf
https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/


  
 
5 Kontaktne osebe 

Kontaktne osebe pri članih konzorcija: 

Seznam Erasmus+ koordinatorjev je objavljen na https://www.skupnost-vss.si/wp-

content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf. 

Kontaktna oseba pri koordinatorju konzorcija: 

Hana Balog, tel. 03/ 428 58 73, e-pošta: hana.balog@skupnost-vss.si. 

 

Celje, 11. 1. 2022 

       

                                                                                                                                          Egon Pipan, 

predsednik Skupnosti VSŠ 

 

 

 

Priloge: 

Razpisna dokumentacija je objavljena na https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-

mobilnost/#informacije-za-studente.  

 

https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf
https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2022/01/Clani-konzorcija-2021-2027.pdf
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