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RAZPIS ZA  IZMENJAVO ŠTUDENTOV V OKVIRU PROJEKTA 

MOBILNOSTI PROGRAMA ERASMUS+  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022, 2023, 2024 

Projekt izmenjav traja od 1. 6. 2022 do 31. 7. 2024  

 

1. PREDMET RAZPISA 

Višja Strokovna šola ŠC Kranj (v nadaljevanju VSŠ ŠC Kranj)  objavlja 

razpis za izmenjavo študentov v tujino  in sicer 

 

•  4 mesta za prakso 

 

Trajanje, možnosti:  

• fizično-dolgoročno: minimalno 2 meseca; 

• kombinirano-dolgoročno: fizični del minimalno 2 meseca, obvezni 

virtualni del; 

• kombinirano-kratkoročno: fizični del minimalno 5 dni zaporedno, 
največ 30 dni, obvezni virtualni del.  

 

Po dokumentu »Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev dotacije za 

projekt v okviru programa ERASMUS+ - Visokošolsko izobraževanje med 

državami programa, številka sporazuma:2022-1-SI01-KA131-HED-

000056803, št. zadeve: KA131-HED-0025/2022,  je izvajanje 

izmenjave možno od 1. 6. 2022 do vključno 31.7. 2024.   

 

Ker ima Višja strokovna šola odprta dva javna razpisa za izvedbo 

izmenjav hkrati, se bodo prijave oz. sredstva razporejala najprej 

po prvem razpisu, ki je objavljen tule 

https://www.sckr.si/vss/obvestila/2116-razpis-za-izmenjavo-

studentov-v-okviru-projekta-mobilnosti-programa-erasmus-za-

studijsko-leto-2020-2021.html 

in sicer do zapolnitve mest, nato pa po tem razpisu.  

 

 

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA  

Erasmus+ je program EU, 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 

http://www.sckr.si/
https://www.sckr.si/vss/obvestila/2116-razpis-za-izmenjavo-studentov-v-okviru-projekta-mobilnosti-programa-erasmus-za-studijsko-leto-2020-2021.html
https://www.sckr.si/vss/obvestila/2116-razpis-za-izmenjavo-studentov-v-okviru-projekta-mobilnosti-programa-erasmus-za-studijsko-leto-2020-2021.html
https://www.sckr.si/vss/obvestila/2116-razpis-za-izmenjavo-studentov-v-okviru-projekta-mobilnosti-programa-erasmus-za-studijsko-leto-2020-2021.html
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posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot 

ključne izpostavlja vsebine in dejavnosti vključevanja, ohranjanja okolja 
(zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.  
 

Ta razpis za zbiranje kandidatov se nanaša na ključni ukrep KA1 131, 

mobilnost posameznikov z namenom praktičnega usposabljanja.  
 

Program Erasmus+ študentu omogoča, da v okviru svojega študija 

ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija opravi praktično 

usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed 
držav, ki sodelujejo v programu ERASMUS+.  

 
Obdobje fizične mobilnosti v tujini je omejeno od najmanj 2 do 

največ 12 mesecev. 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.  
Na razpis se lahko prijavijo tudi tisti študenti, ki so do leta 2022/2023 del 

študijskih obveznosti že opravili v tujini v okviru programa VŽU, Erasmus+, 
Erasmus Mundus in Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne 

celih 12 mesecev. Skupni seštevek že opravljenega študija in 
praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 

mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih 

programov, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja 
lahko skupaj trajajo 24 mesecev.  

 
Cilji tovrstne mobilnosti so:  

- izboljšanje učnih kompetenc,  
- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, 

- povečanje iniciativnosti in podjetništva,  
- povečanje samozavesti in samospoštovanja,  

- izboljšanje jezikovnih sposobnosti, 
- povečanje medkulturne zavesti,  

- aktivnejše sodelovanje v družbi, 
- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, 

- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) 
in usposabljanje po opravljeni mobilnosti . 

 

 

3. IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN KRITERIJI ZA IZBOR 

http://www.sckr.si/
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Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje splošne pogoje, ki so 

objavljeni na http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-

studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/   s tem, da     

• ima v času študija ali opravljanja prakse v tujini status študenta (redni 

ali izredni) na VSŠ ŠC Kranj (za študij in prakso); 

• je vpisan najmanj v prvi letnik dodiplomskega študija na VSŠ ŠC Kranj za 

opravljanje prakse, ali v  drugi letnik (za študij in prakso).  

• diplomant in sicer v času do 1 leta od diplomiranja.  

 
  

Študent lahko izvede največ do 12 mesecev mobilnosti na akademski 

cikel in pri tem lahko kombinira tudi obe mobilnosti.  

 

Poleg splošnih pogojev LAHKO  VSŠ ŠC Kranj upošteva dodatne kriterije 

za izbor, kot so:  

• motivacija študenta (podlaga motivacijsko pismo); (OD 0 DO 10 TOČK) 

• izdelan grobi študijski načrt študija ali načrt za opravljanje prakse v tujini; 

(OD 0 DO 10 TOČK) 

• znanje jezika (potrdila oz. spričevala o doseženih ocenah iz tujega jezika 

v izobraževalnem  programu); (OD 0 DO 10 TOČK) 

• skladnost izbranega področja mobilnosti z izobraževalnim programom 

VSŠ ŠC Kranj, za katerega se študent izobražuje; (OD 0 DO 10 TOČK) 

• študijska aktivnost študenta (opravljen vsaj 1 izpit v tekočem letu ali 

udeležba na predavanjih  in vajah); (OD 0 DO 10 TOČK) 

• študijski uspeh študenta - povprečna ocena (v primeru, če s predhodnimi 

kriteriji ne bo mogoče priti do ustreznega nabora študentov); (OD 0 DO 10 

TOČK) 

• predhodne izkušnje na mobilnosti; (OD 0 DO 10 TOČK) 

• sodelovanje na drugih aktivnostih v okviru ŠC Kranj. (OD 0 DO 10 TOČK). 

 

Pri izbiri bodo imeli prednost študenti, ki 

• še niso opravili nobene mobilnosti; 

• imajo že dogovorjeno destinacijo za opravljanje prakse ali študija;  

• bodo že imeli dogovorjeno mobilnost in časovno prej; 

• še niso odstopili od javnega razpisa oz. zavrnili ponujene destinacije s 

strani matične inštitucije, za tem, ko so se že prijavili na razpis.  

 

4. FINANČNA POMOČ - NEPOVRATNA SREDSTVA  

http://www.sckr.si/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
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Finančna pomoč – (sofinanciranje izmenjave v obliki nepovratnih sredstev) 

študentom ni zagotovljena avtomatsko, pač pa mora študent zanjo 

zaprositi. Vlogo za dodelitev finančne pomoči oddajo študenti ob prijavi na 

obrazcu (Priloga 2). Višina te pomoči je pogodbeno ovrednotena in 

odvisna od višine življenjskih stroškov v državi gostiteljici, oziroma je 

skladna s pogodbeno dokumentacijo, podpisano med Cmepius-om in VSŠ 

ŠC Kranj. Možna je tudi (delno ali v celoti) »Zero Grant« izvedba izmenjave.  

 

Osnovna izhodišča za dodelitev nepovratnih sredstev so splošno veljavna 

in podrobneje opredeljena v Vodniku za prijavitelje in dostopna na 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-

guide_en (Glejte zadnjo verzijo, zavezujoča je angleška) 

4.1 Upravičene države 

 

http://www.sckr.si/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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4.2 Lestvica dodelitve nepovratnih sredstev: 

 

 

 

 

4.3 Financiranje kratkotrajnih mobilnosti 
 

http://www.sckr.si/
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4.5 Sredstva za pot 

Študent dobi sredstva za pot v okviru stopenj financiranja (točke 4.3 in 4.4 

in jih inštitucija dodatno ne izplačuje, razen za študente in diplomante z 

manj priložnostmi. Sredstva za pot za OSTALE partnerske države (NE 

skupina 13 in 14) in za študente in mlade diplomante z manj priložnostmi 

na kratkotrajni mobilnosti so prikazana v spodnji tabeli, pri kateri se za 

izračun upošteva EU kalkulator razdalj:  

 
 

4.6 Pogoji za upravičenost do dodatka študente z manj priložnostmi 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.  
 

4.5 Dodatek za zeleno potovanje (enkratni 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 

http://www.sckr.si/
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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.  
 

4.6 Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo potrjeni za izmenjavo Erasmus+, 

bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva v okviru razpisa. Med 
osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo 

izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali s prilagoditvami glede 
na naravo specifične posebne potrebe.  

Študenti s posebnimi potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oz. študenti 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, 
študenti z avtističnimi motnjami ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami.  

Primeri dodatnih stroškov za študente s posebnimi potrebami so: dodatni 
potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene 

namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, 
stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd. 
 
 

5 POSTOPEK PRIJAVE  

V referat VSŠ ŠC Kranj študent odda prijavo V ELEKTRONSKI OBLIKI  

TAKOJ PO  OBJAVI tega razpisa in do ključno 30. 4. 2024 do 12. ure  v 

zaprti kuverti na naslov nastja.beznik@sckr.si, s pripisom "RAZPIS 

ERASMUS+  ŠTUDENTI  2022-2024 (ne odpiraj !) ".  

Razpis je odprt do zapolnitve mest.   

 

Prijava naj vsebuje naslednje priloge: 

 

- prijavnico, iz katere je razvidna vrsta prijave (študij/praksa). Obrazec je 

v Prilogi 1; 

- kratek življenjepis (uporaba Europas obrazca)  v slovenskem 

http://www.europass.si/  in angleškem jeziku (v primeru, če destinacije 

študent še nima) 

http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF

-8&u=http://www.europass.si; 

- motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku ( v angleškem v 

primeru, če študent še nima izbrane destinacije), iz katerega naj bo 

razvidno, zakaj  kandidirate, oziroma kakšna so vaša pričakovanja in cilji 

izmenjave;   

http://www.sckr.si/
mailto:nastja.beznik@sckr.si
http://www.europass.si/
http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&u=http://www.europass.si
http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&u=http://www.europass.si
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- izdelan grobi študijski načrt, oziroma grobi načrt za opravljanje PRI v 

tujini. Če ta načrt še ni poznan, ga lahko priloži kasneje, najpozneje do 

podpisa pogodbe za izmenjavo; 

- potrdilo o opravljenih izpitih in dokazila o znanju tujih jezikov (kopija 

spričeval); 

- dokazilo o že dogovorjeni destinaciji mobilnosti v primeru, če je študent 

že sam poiskal   

 ustrezno inštitucijo, kjer bo opravljal študij ali prakso, z opisom institucije 

in njenih dejavnosti (dogovor z institucijo v elektronski ali pisni obliki: 

kraj, čas in trajanje mobilnosti);  

- vlogo za sofinanciranje izmenjave v obliki nepovratnih sredstev.  

Obrazec je v Prilogi 2; 

- Soglasje za uporabo osebnih podatkov, Priloga 3. 

Opomba: projekt mobilnosti na VSŠ ŠC Kranj se izvaja skladno z 

zakonodajo o varovanju osebnih podatkov udeležencev. Izjavo in osebne 

podatke o udeležencih se uporablja izključno za namene diseminacije, 

podpis soglasja pa nima vpliva na izvedbo izmenjave.  

 

Komisija za izbor bo vse prijavljene kandidate o izbiri obvestila najkasneje 

v 14 dneh od oddaje prijave na razpis. Razpis je odprt do zapolnitve mest.  

O tem bodo študenti naknadno obveščeni. Za študente, prijavljene za tem 

rokom, veljajo enaka pravila. Prijave bo komisija obravnavala tekoče po 

takem vrstnem redu, kot so prispele.   

 

Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je razpisanih mest, se komisija lahko 

odloči, da izbere več študentov, kot je razpisanih mest. V tem primeru se 

finančna dotacija enakomerno razdeli med izbrane študente, pri tem pa se 

upoštevajo pravila za minimalne zneske in ostala pogodbena pravila. Če 

izmenjave iz opravičenih razlogov ne bo možno izvesti, se kandidata uvrsti 

na prednostno listo.  

Vlog in dokumentacije kandidatom ne vračamo. Morebitne pritožbe na 

postopek izbora študentov bo reševala komisija za izvedbo postopka, v 

primeru nerešene pritožbe pa ravnateljica VSŠ ŠC Kranj. 

 

6 POMEMBNA SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISA 

http://www.sckr.si/
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Poleg v razpisu omenjene dokumentacije so dodatne splošne informacije o 

projektu individualne mobilnosti kot so cilji mobilnosti, pogoji za udeležbo 

posameznikov, v katerih inštitucijah lahko izvedejo študij/prakso, kakšne 

so njihove obveznosti, finančna pravila in izhodišča so opredeljena spodnjih 

povezavah.    

 

Splošno o projektu 

individualna 

mobilnost  

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-

terciarnem-sektorju/ 

 

Erasmus+ Vodnik 

za prijavitelje -

finančna in 

pogodbena pravila  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en 
 
(Glejte zadnjo verzijo, zavezujoča je angleška) 
 

Vzorci sporazumov 

med udeleženci 

izmenjave  

https://www.cmepius.si/razpisi/pogodbena-dokumentacija-2022/ 

 

Erasmus študentska 

listina 

 
https://www.sckr.si/vss/documents/2022/74/Studentska_listina_Erasmus_anj.pdf 
 
 

 

7 DODATNE INFORMACIJE 

Vodja projekta izmenjav programa Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj:  

Nastja Beznik, univ. dipl. org., predavatelj VSŠ, osebno, po potrebi na 

daljavo (po predhodnem dogovoru): v ERASMUS+ pisarni (279), ali po 

mailu: nastja.beznik@sckr.si.  

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje 

pridobijo sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega 

član smo in deluje pod okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje 

mobilnosti za osebje in študente sta objavljena na spletni strani Skupnosti 

VSŠ 

http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-

za-mobilnost/.  

 

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in 

informacija o razpoložljivosti sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite 

pri Erasmus+ koordinatorju na šoli. 

  

8 PRILOGE – OBRAZCI  

 

Priloga 1: Prijavnica na razpis za izmenjavo študij/praksa; 

http://www.sckr.si/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
mailto:nastja.beznik@sckr.si.
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
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Priloga 2: Vloga za pridobitev FINANČNE PODPORE 

Priloga 3: Soglasje za uporabo osebnih podatkov.   

 

Jože Drenovec, univ. dipl. org. 

direktor 

http://www.sckr.si/

