
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                          
 

 

 

Javni razpis za zbiranje prijav za mednarodno mobilnost 

učnega/pedagoškega osebja Visoke zdravstvene šole v Celju za 

namen poučevanja 

v okviru programa ERASMUS+, 

Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov na področju izobraževanja 

in usposabljanja 

(KA103) 

v programskem obdobju 2020 - 2022 

 
 

Spoštovani! 

 

Erasmus+ je program Evropske unije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za 

obdobje 2014-2020. Na podlagi Razpisa programa Erasmus+ 2020, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost 

posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja, ki ga je objavil Center Republike Slovenije 

za evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: Nacionalna agencija) na 

svoji spletni strani htt ://www.erasmus lus.si/raz is/ra is-erasmus-2020/) Visoka zdravstvena šola v 

Celju objavlja Javni razpis za zbiranje prijav za mednarodno mobilnost učnega/pedagoškega osebja 

Visoke zdravstvene šole v Celju z namen poučevanja v tujini v okviru programa Erasmus+, Ključni 

ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja (KAl 03) v 

programskem obdobju 2020 - 2022 (v nadaljnjem besedilu: Razpis E+ 2020). 

 
I. IZVAJALEC RAZPISA E+ 2020 

 
Izvajalec Razpisa E+ 2020 je Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (v 
nadaljnjem besedilu: VZŠCE). 

 
II. NAMEN IN CILJ RAZPISA E+ 2020 TER DRUGE SPLOŠNE INFORMACIJE 

 
Namen Razpisa E+ 2020 je omogočiti učnemu/pedagoškemu osebju VZŠCE, da v okviru programa 

Erasmus+ poučujejo/izvajajo pedagoške obveznosti na partnerski visokošolski instituciji v tujini oz. 

omogočiti osebju iz katerega koli podjetja, javne ali zasebne organizacije (ki ni nosilka Listine 

 

 

 
 
 

http://www.erasmuslus.si/razis/ra
http://www.erasmuslus.si/razis/ra
http://www.erasmuslus.si/razis/ra
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, 

Erasmus za terciarno izobraževanje)1, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, 

usposabljanja in mladine (vključno z zaposlenimi doktorandi), ki je povabljeno, da poučuje na VZŠCE. 

 
Partnerske visokošolske institucije so tiste institucije, s katerimi ima VZŠCE podpisan 

medinstitucionalni Erasmus+ sporazum, v katerem so opredeljene mednarodne izmenjave 

učnega/pedagoškega osebja za namen poučevanja v tujini v določenem obdobju za ustrezno študijsko 

področje. Seznam partnerskih institucij je dostopen na spletni strani VZŠCE pod povezavo: 

(http://www.vzsce.si/si/mednarodno-sodelovanje/partnerske-institucije) in v mednarodni pisarni 

VZŠCE. 
 

Sodelujoče države v programu Erasmus+, akciji KA103, so države članice Evropske unije2 Islandija, 

Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija. 

 
Pričakovani rezultati (cilji) mednarodne mobilnosti učnega/pedagoškega osebja so: 

 boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili (poučevanje, usposabljanje itd.), 

širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh 

državah, 

 okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v 

izobraževalnih organizacijah, 

 boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem 

oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela, 

 večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov, praktikantov, vajencev, 

dijakov, učečih se odraslih, mladih in prostovoljcev, 

 boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje 

nanjo, več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi, 

 okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za 

učence, več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, 

 izboljšano znanje tujih jezikov, 

 okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu. 

 
Učno/Pedagoško osebje mora izvajati svojo mobilnost v katerikoli državi programa Erasmus+,  

razen v Sloveniji ali v državi, ki ni država njegovega stalnega prebivališča. 

 
Mobilnost lahko traja od najmanj 2 zaporedna dneva do največ 2 meseca, brez časa, porabljenega za 

pot. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 (dva) dni (en dan za pot pred prvim dnem aktivnosti v 

tujini in/ali en dan za pot po zadnjem dnevu aktivnosti v tujini). V primeru vabljenega osebja iz podjetij 

je minimalno trajanje obdobja mobilnosti 1 dan. 

 

Naloge poučevanja morajo obsegati najmanj 8 ur poučevanja na teden (ali za katerokoli krajše obdobje 

trajanja mobilnosti). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja 

sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu. 
 

 
 

1 Taka organizacija je lahko na primer: 

 javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji), 

javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, 

 socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in 

sindikati, raziskovalni inštitut, 

 fundacija, 

 šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim 

izobraževanjem in izobraževanjem odraslih), 

 nepridobitna organizacija, združenje, nevladna organizacija, 

     organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve. 
2 Merila za upravičenost morajo sodelujoče države izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če 

Združeno kraljestvo izstopi iz Evropske unije v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z 

Evropsko unijo o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, bodo le-ti prenehali prejemati finančna sredstva Evropske unije (pri 

čemer bodo v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa bodo morali projekt opustiti na podlagi ustreznih določb o odpovedi iz 

sporazuma o nepovratnih sredstvih. 

http://www.vzsce.si/si/mednarodno-sodelovanje/partnerske-institucije


3  

Veljajo naslednje izjeme: 

 ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja za vabljeno osebje iz podjetij, 

 pri kombinirani mobilnosti (obdobje mobilnosti v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja in 

usposabljanja) se najmanjše število ur poučevanja na teden (ali katerokoli krajše obdobje trajanja 

mobilnosti) zmanjša na 4 ure. 

 

S programom poučevanja se mora vnaprej strinjati partnerski visokošolski zavod. Če je oseba, ki bo 

izpeljala določeno nalogo, članica visokošolskega zavoda, mora naloga temeljiti na 

medinstitucionalnem sporazumu med matično institucijo in institucijo gostiteljico. Izjema so vabljeni 

predavatelji iz javnih ali zasebnih organizacij iz programskih držav. 

 
 

III. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS E+ 2020, ROK ZA ODDAJO VLOG, VSEBINA IN 

PRIPRAVA VLOGE TER MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE 

 
Osnovni pogoji za odobritev mobilnosti za poučevanje so: 

 da je visokošolski učitelj in/ali visokošolski sodelavec na VZŠCE, 

 da dela v podjetju, javni ali zasebni organizaciji iz programskih držav in je povabljen, da 

poučuje  na VZŠCE. 

 

Poleg osnovnih pogojev bo VZŠCE pri odobritvi mobilnosti upoštevala še dodatne razpisne pogoje. 

Ti so po prioriteti: 
1. motivacija učitelja/sodelavca, 

2. dosežki pri delu na VZŠCE in 
3. merljivi kazalci pedagoške in znanstveno-raziskovalne odličnosti. 

 
 

Če bo VZŠCE odobreno manjše število mest za poučevanje v tujini, kot bo izbranih posameznikov za 
mobilnost, bodo imeli dodatno prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti posamezniki, 

ki se v preteklih študijskih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali mobilnosti Erasmus v tujini. 

 
Pri kombinirani mobilnosti bodo imeli pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči dodatno prednost tisti 

visokošolski učitelji in/ali visokošolski sodelavci VZŠCE, katerih namen je v delu mobilnosti za namen 

usposabljanja razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov. 

 
Če je prijavitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu ali višji strokovni 

šoli mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja  

drugega delodajalca. 

 
Na Razpis E+ 2020 ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v  

tujini. 

 
Prijaviti je možno mobilnosti z namenom poučevanja v tujini, ki bodo izvedene med l. junijem 2020 

in 31. majem 2022. 

 
Prijavite se v referatu šole oz. na kontakt, naveden v nadaljevanju na prijavnem obrazcu, ki je  

sestavni del Razpisa E+ 2020. 

 
Rok za prijavo na Razpis E+ 2020 ni določen in bo odprt do porabe sredstev, ki jih bo VZŠCE za 
ta namen prejela od Nacionalne agencije. 
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Prijava je možna po elektronski pošti, priporočeno po pošti ali osebno v referatu VZŠCE. 

Obvezne priloge k prijavnici so: 

1. motivacijsko pismo učitelja/sodelavca, 

2. program poučevanja: v vseh primerih morajo biti naloge poučevanja vključene v učni 

načrt institucije gostiteljice. 

 
Prijavo s prilogami se pošlje po elektronski pošti na naslov: jerneja.meza@rss-ce.si, priporočeno po 

pošti na naslov: Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000 Celje ali odda osebno v 

referatu VZŠCE. 

 
O izboru bodo prijavitelji obveščeni s sklepom. 

 

IV. UGOVOR 

Morebitne ugovore zoper prejete sklepe lahko prijavitelji vložijo na Senat VZŠCE, v roku osem (8) dni 

od vročitve sklepa. 

 
O ugovoru s sklepom odloči Senat VZŠCE. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi  

prijavitelji. V ugovoru morajo biti v pisni obrazložitvi natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je  

ugovor vložen. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji za prijavo na Razpis E+ 2020 in postavljena  

merila za ocenjevanje vlog. 

 

V. ERASMUS+ FINANČNA PODPORA 

 

Visokošolski učitelj oz. visokošolski sodelavec, ki mu bo odobrena mobilnost, bo lahko pridobil tudi  

Erasmus+ finančno pomoč na podlagi vložene prošnje za finančno pomoč. Erasmus+ finančno pomoč  

bo lahko pridobil pod pogojem, da bo VZŠCE uspešna na razpisu Evropske komisije. Izbrani 

posamezniki bodo imeli možnost zaprositi za finančno pomoč vse do porabe sredstev. Višina finančne  

pomoči se bo izbranemu posamezniku določila skladno s pravili Programa Erasmus+ 2020, 

Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt v okviru programa Erasmus+ - visokošolsko 

izobraževanje med državami programa, sklenjenim med VZŠCE in Nacionalno agencijo ter sklenjenim 

Sporazumom o nepovratnih sredstvih za mobilnost osebja za poučevanje in/ali usposabljanje Erasmus+ 

med državami programa med VZŠCE in izbranim posameznikom (Erasmus+ finančna pomoč). 

 
Erasmus+ finančna pomoč ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika. 

Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi. 

Dovoljena je mobilnost učnega/pedagoškega osebja, ki za obdobje mobilnosti ne prejme Erasmus+  

finančne pomoči (ang. »zero-grant«), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa Erasmus+. 

 

Erasmus+ finančna pomoč je namenjena kritju stroškov za pot in bivanje (t. i. individualna podpora) 

v tujini. Najvišji znesek finančne pomoči predstavlja vsoto finančne pomoči za pot in  bivanje skupaj. V 

skladu s slovensko zakonodajo se izbranemu posamezniku izplača finančna pomoč v višini dejanskih 

stroškov skladno z obračunanim potnim nalogom oz. sklenjenim Sporazumom o nepovratnih sredstvih 

za mobilnost osebja za poučevanje in/ali usposabljanje Erasmus+ med VZŠCE in izbranim 

posameznikom. 

 

Veljavne stopnje financiranja za mobilnost osebja so razvidne iz spodnjih tabel. 
 

 

 

 

3 Vrednosti so le orientacijske, dokončne vrednosti bo določila Nacionalna agencija. 

mailto:jerneja.meza@rss-ce.si,
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Razdalja potovanja 

Znesek 

(v€ na udeleženca) 

Med 10 in 99 km 20 

Med 100 in 499 km 180 

Med 500 in 1999 km 275 

Med 2000 in 2999 km 360 

Med 3000 in 3999 km 530 

Med 4000 in 7999 km 820 

Za 8000 km ali več 1.500 

Tabela 1: Prispevek k potnim stroškom - mobilnost osebja iz držav programa 

 
Opozorilo: »Razdalja potovanja« je razdalja med krajem izvora in krajem izvajanja  aktivnosti, medtem 

ko »znesek« pokriva potne stroške do kraja izvajanja aktivnosti in nazaj. 

 
Pri izračunu finančne pomoči za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen pod  

povezavo: https://ec.euro a.eu/ ro  rammes/erasmus- Jlus/resources/distance-calculator en. Na izračun 

ne vpliva način prevoza. Za končni obračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz predloženih  

dokazil) do višine najvišjega dovoljenega zneska. 

 

Izredni stroški za drago potovanje 

 
Do izrednih stroškov za drage potne stroške so upravičeni samo prijavitelji,  ki so upravičeni do 

običajnih nepovratnih sredstev za potne stroške, vključno s primeri, ko se udeleženci odločijo za  čistejša 

prevozna sredstva, z manj emisijami ogljika (npr. vlak), kar vodi do višjih stroškov potovanja, pod 

pogojem, da lahko utemeljijo, da običajna pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za  pas 

oddaljenosti) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov. 

 

Za dodatek je potrebno zaprositi vnaprej. Dodatek za drage notranje potne stroške odobri Nacionalna 

agencija na podlagi ustreznih dokazil- računov. 

 
Finančna pomoč za individualno podporo se izračuna tako, da število dni na udeleženca pomnožimo z  

veljavnim prispevkom na enoto za dan za zadevno državo gostiteljico (glej Tabelo 2). 

 

 

Dežela gostiteljica 

Mobilnost osebja iz držav 

proerama 

Znesek na dan 

(v €) 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, švedska, Velika 

Britanija, Lihtenštajna, Norveška 
180 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, Italija, Grčija, Španija, Ciper, 

Nizozemska, Malta, Portugalska 
160 

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, 

Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Republika Severna 

Makedonija, Turčija 

 
140 

Tabela 2: Individualna podpora za mobilnost osebja iz držav programa (vključno s spremljevalnimi  

osebami) 

 
Opomba: Dnevni znesek se izračuna: 

do 14. dne aktivnosti: znesek na dan na udeleženca, kot je določeno v Tabeli 2 in 

od 15. do 60. dne aktivnosti 70 % zneska na dan na udeleženca, kot je določeno v Tabeli 2. 

 
Za vse države gostiteljice je treba upoštevati enake odstotke v razponu. Za vse države gostiteljice ni  

mogoče uporabiti enakega zneska. 
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Upravičeni stroški so: 

 stroški za pot: javni prevoz ali prevoz z osebnim avtomobilom od kraja bivanja do kraja 

mobilnosti na dan prihoda in odhoda, 

 stroški za bivanje: dnevnice, namestitev, lokalni prevoz in zdravstveno zavarovanje za tujino. 

 
Če odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih dni/mesecev mobilnosti v  

tujini, bo VZŠCE najprej znižala število dni/mesecev sofinanciranja tistim posameznikom, ki so se  

prijavili za mobilnost v tujini za dalj časa. 

 
VI. PODPORA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
Osebe s posebnimi potrebami, ki bodo izbrane na Razpisu E+ 2020, so upravičeni do podpore za 

posebne potrebe. Oseba s posebnimi potrebami je morebitni udeleženec, katerega okoliščine, povezane 

s telesnim, duševnim ali zdravstvenim stanjem, so takšne, da njegova udeležba v projektu/ukrepu  

mobilnosti ne bi bila mogoča brez dodatne finančne podpore. 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 dodatno strokovno pomoč  ali sodelujejo v 

prilagojenih oz. posebnih programih. Osebe s posebnimi potrebami lahko podporo za posebne potrebe 

zahtevajo potem, ko jim je bila mobilnost že odobrena s sklepom o izboru na posebnem prijavnem 

obrazcu. Podporo za posebne potrebe odobri Nacionalna agencija. Za osebe s posebnimi potrebami se 

lahko zagotovi podpora v znesku, ki je višji od najvišjih posameznih zneskov  nepovratnih sredstev 

navedenih v Tabeli 2. 

 
Za osebe s posebnimi potrebami se lahko zagotovijo tudi dodatna sredstva iz drugih virov na lokalni,  

regionalni in/ali nacionalni ravni. 

 
Spremljevalci oseb s posebnimi potrebami so upravičeni do prispevka, ki temelji na dejanskih stroških. 

 
Vsaka visokošolska institucija se s podpisom Listine Erasmus za terciarno izobraževanje zaveže, da bo 

zagotavljala enak dostop in enake priložnosti udeležencem iz vseh okolij. Zato lahko osebe s posebnimi 

potrebami izkoristijo storitve podpore, ki jih institucija gostiteljica ponuja svojim lokalnim osebam s 

posebnimi potrebami. 
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VII. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

 
Podrobnejše    informacije    so    dostopne    na    spletni    strani    Nacionalne     agencije: http://www.e 

rasmusplus.si/razpis/raLpis-e rasmus-2020,/ na VZŠCE v mednarodni pisarni pri Erasmus+ koordinatorici 

(mag. Jerneja Meža, jerneja.meza@rss-ce.si, 03 428 79 07. Prijavitelji, ki bodo izbrani na Razpisu E+ 

2020, bodo o vseh nadaljnjih postopkih in višini Erasmus+ finančne pomoči sproti obveščeni na 

elektronski naslov, ki ga bodo VZŠCE sporočili v prijavnici. 

 

 
                                                                                                      izr. prof. dr. Gorazd Voga 
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