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RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE ALI ŠTUDIJA 
V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ 

v študijskem letu 2022/2023  
(Prijave do 28. 2. 2023 oziroma do porabe pridobljenih sredstev) 

 
Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa 
za obdobje 2014–2020. Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov omogoča udeležencem izkušnjo 
v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Pri mobilnosti 
študentov gre lahko za študijsko izmenjavo v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 
mesecev, ali pa za usposabljanje (praktično izobraževanje) v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev. 
Študent lahko izvede do 12 mesecev mobilnosti na akademski cikel (tj. 12 mesecev v času 
dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je 
lahko sestavljeno iz katere koli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in 
usposabljanja. Poleg tega se lahko »mladi« diplomanti udeležijo usposabljanja, vendar morajo biti 
izbrani za mobilnost s strani njihove matične institucije v času zadnjega leta študija, prav tako mora biti 
njihovo usposabljanje izvedeno v 12 mesecih po zaključeni diplomi. 
 
Splošna pravila, načela in postopki izvedbe projekta Erasmus+ so objavljena na spletnih straneh 
https://www.cmepius.si/ oziroma https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-
dokumentacija/dokumentacija-erasmus-2020/ in jih morajo upoštevati študenti, matična institucija 
ter institucije gostiteljice. Časovni, finančni in vsebinski okvir določa tudi pogodba »Sporazuma o 
dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti 
posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja«; Št. sporazuma: 20-103-075773; št. zadeve 
KA1-HE-59/20, podpisana med BC Naklo in nacionalno agencijo CMEPIUS. 
 
Države, v katerih študent lahko opravlja študij ali praktično izobraževanje, so t. i. programske države:  

• države Programa z višjimi življenjskimi stroški (Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, 
Lihtenštajn, Norveška,  Švedska, Združeno kraljestvo), 

• države Programa s srednje visokimi življenjskimi stroški (Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija), 

• države Programa z nižjimi življenjskimi stroški (Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, 
Latvija, Litva, Madžarska, Republika Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, 
Srbija). 

 
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi svojega stalnega bivališča. 
 
Ostale države so t. i. partnerske države in ne sodelujejo v programu Erasmus+. Npr. Švica za aktivnosti 
izmenjav namenja svoja nacionalna sredstva. 
 
Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus+ 
študenta«, ki jih določa program: 

• da je za mobilnost z namenom praktičnega izobraževanja študent vpisan v Višjo strokovno šolo 
Biotehniškega centra Naklo, 

https://www.cmepius.si/
https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/dokumentacija-erasmus-2020/
https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/dokumentacija-erasmus-2020/
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• da v času terciarnega študija še ni prejel Erasmus dotacije za izobraževanje v  tujini, ki bi skupaj 
z opravljeno mobilnostjo presegla 12 mesecev na akademski cikel, 

• da bo njegova mobilnost za namen prakse trajala najmanj 2 meseca in namen študija najmanj 
3 mesece. 

 
Študenti, ki so do leta 2014/15 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa 
Vseživljenjsko učenje, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.  
 
Praktično izobraževanje je obdobje v podjetju ali podobni organizaciji v drugi sodelujoči državi, 
katerega namen je:  

- pomagati študentu prilagoditi se zahtevam evropskega trga dela, 

- omogočiti pridobitev posebnih spretnosti, 

- izboljšati poznavanje ekonomskega in socialno kulturnega okolja države skozi delovne izkušnje, 

- 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. 
 
Na praktično izobraževanje lahko študent odide v katero koli podjetje ali podobno organizacijo ter 
visokošolsko institucijo. Podjetje je katero koli podjetje, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v 
zasebnem ali javnem sektorju ne glede na velikost, pravni status ali gospodarski sektor, v katerem 
deluje, vključno s socialno ekonomijo. 
 
Na mobilnost za namen študija lahko študent odide v katero koli visokošolsko institucijo. Opravljene 
obveznosti v tujini bodo priznane na nivoju posameznega predmeta in se s študentom dogovorijo pred 
odhodom v tujino. 
 
Na podlagi odobrenih sredstev s strani Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Biotehniškemu centru Naklo odobril sredstva za 
sofinanciranje 5 mobilnosti študentov z namenom prakse in 1 mobilnost študenta z namenom študija. 
 
Znesek Erasmus+ nepovratnih sredstev – kriteriji za izračun štipendije 
 
1.  Kriteriji za izračun višine štipendije:  
 

1. Osnova za izračun štipendije je tabela z zneski na enoto za mobilnost študentov priloge: 
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/08/2020-KA103-II.1.4-_-Applicable-
rates_-Annex-IV_slo.pdf  
  

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/08/2020-KA103-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV_slo.pdf
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/08/2020-KA103-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV_slo.pdf
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2.  Mesečni zneski individualne podpore za študente: 
 
Mobilnost študentov 
 

  
Dežela gostiteljica 

 

 
Mesečni znesek 

Skupina 1  
Države programa z višjimi 
življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, 
Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška,  
Švedska, Združeno kraljestvo 

 
520 

Skupina 2  
Države programa s srednjimi 
življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, 
Francija, Italija 

 
470 

Skupina 3  
Države programa z nižjimi 
življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, 
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, 
Republika Severna Makedonija, Poljska, 
Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija 

 
420 

 
Mesečni zneski, ki jih določi nacionalna agencija ali visokošolska institucija v okviru razpona, ostanejo 
fiksirani v celotnem trajanju projekta mobilnosti.  
 
Študenti lahko prejmejo še naslednje dodatke: 

• 200 EUR/mesec dodatka za prakso ali 
dodatek za študente iz okolja z manj možnostmi (razen tistih s posebnimi potrebami): dodatek za 
študente iz okolij z manj možnostmi se ne izplačuje iz sredstev programa Erasmus+. Sredstva za 
dodatek iz tega naslova bodo zagotovljena iz sredstev Evropskega socialnega sklada preko 
Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v okviru Operativnega programa 2014–2020, 
(prednostna os 10). Študent upravičenost do dodatka izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo 
Centra za socialno delo (odločba CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev 
odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD 
(v tem primeru mora študent Odločbo CSD predložiti naknadno).  

• štipendijo Ad futura: dodatni znesek po dnevu 0,93 EUR oz. največ 27,97 EUR/mesec. S kandidati, 
ki bodo v obrazcu 2 označili, da so upravičeni do dodatne štipendije Javnega razpisa štipendij Ad 
futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2020, bo sklenjen 
aneks k sporazumu. 

 
Do štipendije Ad futura upravičeni študenti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od 

drugih statusov opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1, 

- so pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani na javnoveljavni višješolski ali visokošolski 

izobraževalni program prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma 

član konzorcija za namen študija oziroma prakse, katerega predstavlja prijavitelj (za datum vpisa 

se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1. 10. posameznega študijskega leta), 

- hkrati ne prejemajo katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali 

iz tujine, razen Erasmus+ dotacije, 

- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti v Republiki 

Sloveniji ali v tujini,  

- niso poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda, 

- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali 

pristojnem organu v tujini,  
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- izpolnjujejo pogoje za Erasmus+ mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS,  

- se bodo udeležili Erasmus+ mobilnosti,  

- jim bo izobraževalna ustanova, na kateri so vpisani v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene 

obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi,  

- jim za isto obdobje Erasmus+ mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega 

razpisa štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za 

leto 2018 (259. javni razpis) in  

- za njih sredstev po tem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. 

Podpora za študente s posebnimi potrebami: v okviru programa Erasmus+ so udeleženci s 
posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev 
sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod 
na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi 
potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno 
pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe. 

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem 
OBRAZCU skupaj z zahtevanimi prilogami koordinatorju projekta Erasmus+ na šoli, ta pa vlogo 
pregleda in jo najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti posreduje nacionalni agenciji. 

Biotehniški center Naklo si pridržuje pravico do spremembe kriterijev za izračun štipendije v primeru 
dodatnih zahtev ali pripomb Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja. 
 
Finančna pomoč Erasmus+ sofinancira stroške mobilnosti v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. Višina 
je opredeljena v sporazumu o dodelitvi finančne pomoči v okviru programa Erasmus+, ki jo študent, 
izbran na razpisu, podpiše pred začetkom prakse v tujini. Študent, ki odhaja v tujino, še naprej prejema 
celoten znesek morebitne nacionalne štipendije.  
 
Število razpoložljivih mest, višina mesečne finančne pomoči in število odobrenih mesecev na 
posameznega študenta so odvisni od višine odobrenih sredstev s strani Nacionalne agencije. Študent 
programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči, pač pa mora študent zanjo 
zaprositi. Vlogo za dodelitev štipendije oddajo študenti po prejemu sklepa Erasmus+ komisije na 
obrazcu 2 (VLOGA ZA PRIDOBITEV FINANČNE POMOČI ERASMUS+ ŠTUDENTOM).  
 
 
3. Dodelitev štipendije  

 
80 % štipendije dobi študent pred odhodom v tujino, 20 % štipendije pa po oddanem zaključnem 
poročilu po prihodu domov. Če komisija ugotovi veliko socialno stisko študenta, lahko izda sklep, da se 
študentu že pred odhodom v tujino izplača 100-odstotna štipendija.  
 

a) Kriteriji za določanje socialne ogroženosti študenta:  
 

• dohodki v družini, 

• število preskrbljenih oseb v družini (nimajo svojega vira dohodkov), 

• denarna socialna pomoč, 

• hudo bolan družinski član. 
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4. Poraba sredstev 
Če bomo ugotovili, da na določeni postavki ne bomo uspeli porabiti vseh sredstev, bomo obvestili 
nacionalno agencijo CMEPIUS in skupaj z njimi poiskali najustreznejšo rešitev.  
 
Obdobje opravljanja praktičnega izobraževanja 
20. 5. 2023 (skrajni rok za zaključek prakse).  
 
Rok za prijavo 
Skrajni rok prijave je 28. 2. 2023 oziroma do porabe pridobljenih sredstev. 
 
Prijavni postopek 
Prijave z vso potrebno dokumentacijo oddajte v zapečateni kuverti osebno v referat ali pošljite 
priporočeno po pošti na naslov:   
Biotehniški center Naklo 
Strahinj 99 
4202 Naklo 
»ERASMUS+ PRIJAVA 2022/23 – ne odpiraj!« 
 
Popolna prijava vsebuje: 

• izpolnjen obrazec 1 (PRIJAVNICO na razpis za Erasmus+ izmenjavo Z NAMENOM PRAKSE ALI 
ŠTUDIJA V TUJINI PROGRAM ERASMUS+: KA1 – OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA 
USPOSABLJANJA/ŠTUDIJA V TUJINI za študijsko leto 2022/23),  

• prošnja v slovenščini in  

• življenjepis (CV) z motivacijskim pismom v angleškem jeziku.  
 
Navodila za priloge 
Prošnja mora obvezno vsebovati: izbrano državo, okvirno časovno obdobje in trajanje opravljanja 
izobraževanja v tujini (najmanj 2 meseca prakse oz. 3 mesece študija), področje dela oz. študija, ki 
študenta zanima oz. bi ga želel opravljati v času izobraževanja, pričakovana znanja in izkušnje po 
opravljenem izobraževanju, razlog za opravljanje izobraževanja v tujini (osebna motivacija) in 
dosedanje delovne izkušnje. Iz motivacijskega pisma naj bo razvidno, zakaj kandidirate, oziroma kakšna 
so pričakovanja in cilji izmenjave. Prošnja naj bo dolga eno tipkano stran. 
 
Iz prijave mora biti razvidno, ali se je kandidat že dogovoril za opravljanje izobraževanja v tujini (ima že 
izbrano organizacijo oz. mentorja) ali pri iskanju podjetja oz. visokošolske organizacije potrebuje 
pomoč.  
Kandidati, ki so se že ali se želijo za prakso dogovoriti sami, morajo prijavi priložiti tudi izjavo 
organizacije prejemnice, iz katere je razvidno, da jih je ta pripravljena sprejeti na praktično 
izobraževanje. 
 
Kandidati morajo uporabiti predlogo Europass življenjepisa, ki je dostopna na:  https://europass.si/kaj-
je-europass/zivljenjepis/ 
 
Možne druge priloge so: 
–  izdelan grobi študijski načrt oziroma grobi načrt za opravljanje PRI v tujini;  
–  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 
podjetje ali šolo, 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;  
– potrdilo o že opravljeni mobilnosti, izdano s strani institucije gostiteljice (le v primeru, če ste že bili 
Erasmus študent). 
 

https://europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
https://europass.si/kaj-je-europass/zivljenjepis/
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Mobilnost bo sofinancirana študentu, ki bo prvi oddal celotno dokumentacijo in imel izbranega 
delodajalca.  
Če se bo istočasno prijavilo več študentov, izbor Erasmus+ študentov opravi matična institucija na 
pravičen, transparenten in koherenten način. Za sam izbor kandidatov se bo ustanovila posebna 
Erasmus+ komisija, ki jo bodo sestavljali: 
- Erasmus+ koordinator,  
- organizator praktičnega izobraževanja, 
- ravnatelj višje šole. 
 
Če študent odda nepopolno vlogo, ga bo komisija pisno pozvala, da svojo vlogo v roku enega tedna 
dopolni. Če komisija dopolnitve v predpisanem časovnem roku ne bo prejela, se nepopolna vloga 
zavrže.  
 
Kriteriji za izbor študentov, ki zagotavljajo javnost, transparentnost in dajejo vsem študentom enake 
možnosti, so:  

• opravljene študijske obveznosti za tekoče leto, 

• študent ima urejene finančne obveznosti do BC Naklo, 

• študent mora izpolnjevati status cepljene osebe zaradi ukrepov omejevanja širjenja okužb s 
SARS-CoV-2 v primeru, da gostitelj ta pogoj zahteva, 

• prednost bo imel študent, ki bo točno vedel, kje želi opravljati praktično izobraževanje in ki bo 
že sam navezal kontakte v tujini, saj želimo pri študentih spodbujati samoiniciativnost in 
samostojnost, 

• prednost imajo študenti, ki so v preteklosti sodelovali pri organizaciji aktivnosti za tuje 
študente v Biotehniškem centru Naklo, 

• prednost imajo študenti, ki so se udeležili vsaj enega od Erasmus+ sestankov, 

• študenti, ki so v lanskem letu po prijavi že dobili sklep o Erasmus štipendiji in mobilnosti niso 
realizirali, nimajo prednosti.  

 
V primeru večjega števila kandidatov, ki enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije, lahko komisija 
poleg splošnih pogojev Erasmus+ komisija upošteva še dodatne kriterije za izbor študentov:  

• motivacija študenta (podlaga motivacijsko pismo);  

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

• znanje jezika (potrdila, dosežene ocene iz tujega jezika v izobraževalnem programu);  

• študijski uspeh študenta – povprečna ocena (le v primeru, če s predhodnimi kriteriji ne bo 
mogoče priti do ustreznega nabora študentov);  

• prednost bodo imeli študenti, ki še niso odstopili od javnega razpisa oz. zavrnili ponujene 
destinacije s strani matične institucije, za tem, ko so se že prijavili na razpis;  

• prednosti bodo imeli študenti, ki še niso bili Erasmus študenti.  
 
Neizbrani kandidati se bodo uvrstili na rezervno listo.  
Dovoljena je tudi »ZERO GRANT STUDENTS« mobilnost (brez sofinanciranja).  
 
Izbrani kandidati morajo: 
- na šoli s pomočjo Erasmus+ koordinatorice urediti potrebno dokumentacijo z organizacijo, kjer se bo 
opravljalo izobraževanje – sporazum, ki ga podpišejo vse tri strani (študent, organizacija pošiljateljica - 
- BC Naklo ter organizacija prejemnica);  
- s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja oz. v referatu v primeru študija v tujini, dogovoriti 
vrednotenje opravljenih obveznosti v tujini, 
- opraviti test iz tujega jezika OLS pred sklenitvijo sporazuma in po vrnitvi iz tujine - EU Academy 
Online Language Support (OLS): 
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https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-overview.php?title=learn-a-
new-language 
 
Pred odhodom na študijsko izmenjavo v tujino bodo z izbranimi kandidati sklenjeni sporazumi o 
finančni pomoči programa Erasmus+ in izplačane štipendije. Vzorci vseh dokumentov so objavljeni na 
spletni strani: https://www.cmepius.si/objave/pogodbena-dokumentacija/dokumentacija-erasmus-
2020/ 
 
Po mobilnosti oddate potrebno dokumentacijo Erasmus+ koordinatorici ter v referatu uredite 
dokumentacijo za priznavanje izobraževalnega programa, opravljenega v tujini. 
 
Vlog in dokumentacije kandidatom ne vračamo. Morebitne pritožbe na postopek izbora študentov bo 
reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa ravnatelj VSŠ BC Naklo. 
 
Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Strahinj 99, 4202 Naklo 
Elektronski naslov: spela.langus@bc-naklo.si 
 
Špela Langus 
Erasmus+ koordinatorica        
 
Datum objave:  1. 10. 2022 
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