
   
  

 
ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC  
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
KOROŠKA ULICA 11 
 
2380   SLOVENJ GRADEC 
 
 
Datum: 11. 10. 2018 
 

R A Z P I S 
 
 

ZA PROJEKT ERASMUS + 
(MOBILNOST ŠTUDENTOV in MLADIH DIPLOMANTOV) 

 
Na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec na podlagi Erasmus+ univerzitetne listine vsako leto 
nudimo ŠTUDENTOM in MLADIM DIPLOMANTOM VSŠ SG možnost, da trimesečno 
prakso oz. prvo zaposlitev po diplomiranju (3 mesece) opravijo v tujini. Praksa izbranih 
študentov in mladih diplomantov v tujini se sofinancira s sredstvi Erasmus+ (Erasmus+ štipendija), 
ki jih pridobimo s prijavo na razpis CMEPIUS-a (Centra Republike Slovenije za mobilnost in 
evropske programe izobraževanja in usposabljanja).  
 
RAZPISNI POGOJI IN POSEBNOSTI: 
 
 SOFINANCIRANJE - višine mesečnih dotacij nepovratnih sredstev za študente po 

državah: 
 
Države gostiteljice 
 

Višina dotacije/mesec 

Skupina 1 – države Programa z višjimi 
življenjskimi stroški: Danska, Finska, 
Islandija, Irska, Luksemburg, Lichenstein, 
Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske 
 

520 EUR/mesec 
+ 
 
+ dodatek za prakse: 100€/mesec 
ALI 
 
+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših 
okolij: 200/220€/mesec (samo upravičeni) 
 

Skupina 2 – države Programa s srednjimi 
življenjskimi stroški: Avstrija, Belgija, Ciper, 
Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, 
Španija, Malta, Francija, Italija 
 

450 EUR/mesec 
 
+ 
+ dodatek za prakse: 100€/mesec 
 
ALI 
+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših 
okolij: 200/220€/mesec (samo upravičeni) 
 
 



   
  

Skupina 3 - države Programa z nižjimi 
življenjskimi stroški: Bolgarija, Hrvaška, 
Češka, Estonija, latvija, Litva, madžarska, 
Republika Makedonija, Poljska, Romunija, 
Slovaška, Tučija 
 
 

370 EUR/mesec 
+ 
 
+ dodatek za prakse: 100€/mesec 
 
ALI 
+ spodbuda* za študente iz socialno šibkejših 
okolij: 200/220€/mesec (samo upravičeni) 
 

 
*Spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij  
Študenti, ki izhajajo iz socialno šibkejši okolij imajo možnost zaprositi za dodatek k Erasmus+ 
štipendiji,  ki znaša 200€ oz. 220€ na mesec. Do tega dodatka so upravičeni študenti, ki so v letu 
prijave prejemali (ali oni ali član skupnega gospodinjstva) državno štipendijo, otroški dodatek, 
socialno državno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine. 
 

Skupina 
držav 

Država gostiteljica 
Mesečni znesek 

2018/2019 

Skupina 1 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, 
Združeno kraljestvo, Lihtenštajn, Norveška, Avstrija, Belgija, 
Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, Nizozemska, 
Malta, Portugalska 
 

200 € 

Skupina 2 

 Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 
Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija, Turčija 
 

220 € 

 *Spodbuda za študente iz okolij z manj možnostmi  se izključuje s prejemom posebnega dodatka 
za prakso v znesku 100€. 
 
 Dodatek Javnega sklada  

Vsi študenti, ki so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali 
imajo katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1 
2013) ter so bili pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali 
visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, v okviru katerega se prijavljajo za 
pridobitev sredstev za mobilnost v tujini in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali 
direktorji zasebnega zavoda, so v času Erasmus+ mobilnosti upravičeni do dodatka Javnega 
sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki znaša 64€ na mesec.   

 
 Obdobje izvajanja prakse: 3 mesece oziroma 90 dni tako za dodiplomske kot podiplomske 

študente. Praksa študentov se praviloma opravlja v času šolske prakse ali med poletnimi 
počitnicami, delo diplomanta pa mora biti opravljeno v natanko enem letu po datumu 
diplomiranja. 

 
 Cilji mobilnosti Erasmus+ so: 
o izboljšanje učnih in jezikovnih kompetenc, 
o povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve na trgu dela, 
o povečanje iniciativnosti in podjetništva, 
o povečanje samozavesti, samospoštovanja, medkulturne zavesti,  



   
  

o spoznavanje drugih držav, narodov, običajev in kultur, 
o izboljšanje jezikovnih kompetenc, 
o boljše poznavanje Evropske unije in njenih vrednot, 
o povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje ter vseživljenjsko učenje. 
 
 Pogoji za prijavljene kandidate: 
o Primerno obvladovanje tujih jezikov (šteje ocena izpita in ocena predavatelja).  
o Uspešnost študenta pri študiju (povprečna ocena). 
o Prednost imajo študenti 2. letnika. 
o Priporočila delodajalcev o opravljenem praktičnem izobraževanju v preteklem letu (vkolikor 

je študent v 2. letniku) ter dosedanje delovne izkušnje. 
o Splošno mnenje in priporočila predavateljskega zbora o uspešnosti študenta. 
o Udeležba v sistemu Online Linguistic System (OLS). 
o Podrobni kriteriji izbora so objavljeni v Institucionalnem načrtu Erasmus+ mobilnosti 

posameznikov, ki je objavljen na spletni strani Višje strokovne šole Slovenj Gradec pod 
rubriko Erasmus+ projekti.  

 
 Število mest: V študijskem letu 2018/2019 sta na razpolago 2 MESTI za Erasmus+ prakso 

študenta ali delo mladega diplomanta VSŠ SG.  
 

 Rezervna lista: Vkolikor bi bilo prijav več, se bo oblikovala rezervna lista kandidatov. 
Prednost bo imel kandidat, ki bo poleg izpolnjevanja pogojev, imel tudi boljša priporočila s 
prakse pri delodajalcu v 1. letniku ter boljši uspeh pri študiju.  

 
 Način prijave in kontaktna oseba 

Vse zainteresirane študente, ki imajo status rednega ali izrednega študenta, ali so diplomati 
VSŠ SG, obveščamo, da lahko prijavo za prakso študenta ali delo mladega diplomanta v tujini, 
za študijsko leto 2018/2019, oddajo do 26. 10. 2018, oz. do zapolnitve mest, osebno v kabinetu 
K01 oziroma v knjižnici v času uradnih ur, ali pošljejo na e-naslov koordinatorke 
lidija.ajtnik@sc-sg.si.  
PRIJAVNICO in več informacij o Erasmus+ praksi študentov in mladih diplomantov VSŠ 
SG najdete na spletni strani šole, pod rubriko Erasmus+ oz. pri koordinatorki, Lidiji Ajtnik.  

 
 Način izbora: po izteku roka za prijavo bomo za prijavljene sklicali sestanek in se 

dogovorili o izboru in podrobnostih izvedbe. 
 
 Pritožbeni rok in obravnava pritožb na izbor udeležencev za mobilnost  
o Kandidati/interesenti so o izboru obveščeni osebno na sestanku, ki je sklican za prijavljene 

udeležence, oz. z zapisnikom sestanka, ki ga dobijo vsi prijavljeni kandidati na svoj e-naslov.  
o Pritožba na izbor je možna v roku 7 dni po objavi izbora na sestanku s prijavljenimi udeleženci.  
o Pritožbo naslovite na Erasmus+ koordinatorko.  
o Pritožbo bo obravnaval predavateljski zbor v roku 7 dni.  
o Kandidat bo dobil odgovor na podlagi sklepa predavateljskega zbora v obdobju 7 dni po 

datumu izvedbe predavateljska zbora, ki je obravnaval pritožbo.  
o Sklep predavateljskega zbora bo sprejet na podlagi razprave o pritožbi in glasovanja večine 

prisotnih.  
o Sklep predavateljskega zbora je dokončen.  
  
 Dolžnosti in obveznosti študentov po opravljeni praksi v tujini: 
o priprava poročila, 



   
  

o priprava predstavitve študentom, 
o članek za spletno stran in študentski časopis, 
 
 Priznavanje opravljene Erasmus+ prakse v tujini 
o Kandidati so oproščeni seminarske naloge ter izpita pri predmetu Praktično izobraževanje 

(PRI). Morajo pa se prijaviti na izpitni rok. 
 
 Kandidati s posebnimi potrebami  
o Bodoči Erasmus+ študenti s posebnimi potrebami imajo možnost za mobilnost pridobiti tudi 

dodatna sredstva iz naslova posebnih potreb.  
o Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki z motnjami v duševnem razvoju, 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z govorno jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 
dolgotrajno bolni, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene programe oziroma posebne programe. 

o Med kandidate s posebnimi potrebami se ne uvrščajo socialno ogroženi (zaradi ekonomskih  
razlogov) udeleženci mobilnosti.  

o Udeleženec mobilnosti Erasmus+  svojo vlogo na predpisanem obrazcu, skupaj z obveznimi 
prilogami najkasneje 40 dni pred odhodom na mobilnost in jo pošlje na kontaktni naslov 
koordinatorice na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec. 

o Vloga bo pregledana, potrjena in posredovana v obravnavo na Nacionalno agencijo 
(CMEPIUS) v Ljubljano. 

   
 Mobilnost brez Erasmus+ dotacije – »ZERO GRANT ERASMUS+ PRAKSA«  

Ti študentje tudi oddajo prijavnico na Erasmus+ prakso kot ostali. Če jim zaradi omejenih 
sredstev ne moremo odobriti finančne pomoči, lahko vseeno izvedejo »zero-grant« mobilnost 
študentov za prakso. Ti študentje niso upravičeni do prejema finančne pomoči, lahko pa 
izkoristijo prednosti programa Erasmus+, ki ga imajo udeleženci v tuji državi (brezplačne 
naročnine, kotizacije, članarine, ipd). 

 
 Pravilnost in resničnost podatkov 
o Prijavnice morajo biti natančno in pravilno izpolnjene, podatki morajo biti resnični. 

 
 

 
        Erasmus+ koordinatorka: 
        Lidija Ajtnik, prof. 


