
                                                               
 

 

 
 

Javni razpis za zbiranje prijav 

za mednarodno mobilnost študentov z namenom študija 

V tujini 

v okviru programa ERASMUS+, Ključni ukrep 1, 

Učna mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja 

(KA103) 

v programskem obdobju 2020 - 2022 

 

 
Spoštovani študenti1! 

 
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 https://www.erasmusplus.s i/razpis/razp is -erasmus-2020D, Visoka zdravstvena šola v Celju 

objavlja Javni razpis za zbiranje prijav za mednarodno mobilnost študentov z namenom študija v tujini 

v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov na področju 

izobraževanja in usposabljanja (KA103) 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: VZSCE). 

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

 
Namen Razpisa E+ 2020 je študentu oz. novemu diplomantu omogočiti, da v okviru programa 
Erasmus+ del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih 

in magistrskih del), namesto na VZŠCE, opravi na partnerski visokošolski instituciji v tujini. 
 

Partnerske visokošolske institucije so tiste institucije, s katerimi ima VZŠCE podpisan 
medinstitucionalni Erasmus+ sporazum, v katerem so opredeljene mednarodne izmenjave študentov za 

namen študija v tujini v določenem obdobju za ustrezno študijsko področje. 

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

, Islandija, 

Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija. 
 

 
 

1 Moška slovnična oblika se uporablja enakovredno za oba spola. 
2 Merila za upravičenost morajo sodelujoče države izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Ce 
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 prijavitelji iz Združenega kraljestva 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.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020D
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020D
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020D


2  

Pričakovani rezultati (cilji) mednarodne mobilnosti študentov so: 

 izboljšan učni uspeh, 

 boljša zaposljivost in poklicne možnosti, 

 okrepljena samoiniciativnost  

  večja samostojnost in samozavest, 

 izboljšano znanje tujih jezikov, 

 okrepljena medkulturna 

zavest,  aktivnejša udeležba v 

družbi, 

 boljša osveščenost o 

evropskem projektu in 

vrednotah Evropske unije in 

 večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali 

usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini. 

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija 

(dodiplomska, podiplomska stopnja). Študenti, ki so do študijskega leta 2019/2020 del študijskih 

obveznosti opravili v tujini v okviru programa Vseživljenjsko učenje, Erasmus+, Erasmus Mundus in 

Erasmus+ mednarodna kreditna mobilnost iz preteklih let, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko  prijavijo 

na Razpis E+ 2020. 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. 
 

Ce študent maksimalnega trajanja mobilnosti ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom študenta, 

lahko preostanek obdobja izkoristi za mednarodno mobilnost za namen praktičnega usposabljanja v 

roku 12 mesecev po diplomiranju (neprekinjeno vsaj 2 meseca), vendar mora prijavo na Razpis E+ 2020 

oddati v času, ko ima se veljaven status študenta na VZŠCE in praktično usposabljanje pričeti in 

zaključiti v roku enega leta po diplomiranju (mednarodna mobilnost novih diplomantov). 

 

Ta pravila veljajo tudi za udeležence mobilnosti brez Erasmus+ finančne podpore (t. i. študenti z 

ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev Evropske unije, angl. »students with a zero-grant from 

European Union funds«). 

 
Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi, v 

kateri med študijem prebivajo ali imajo stalno prebivališče in v državi, katere državljani so 

celoten čas Erasmus+ študija v tujini mora študent prebivati v kraju organizacije gostiteljice v 

tujini. 

 
Študij v tujini mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum (ang. Learning Agreement 

– Student Mobility for Studies), ki ga podpišejo študent, pooblaščena oseba na VZŠCE in pooblaščena 

oseba na partnerski instituciji. Študentu se uspešno opravljene študijske obveznosti v tujini po vrnitvi 

na VZŠCE priznajo, če so bile dogovorjene in potrjene s Študijskim sporazumom, vsaj z vpisom v 

Dodatek k diplomi.   

 

Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi prakso. Takšna kombinirana mobilnost ustvarja sinergije 

med akademskimi in strokovnimi izkušnjami v tujini ter je lahko različno organizirana, odvisno od 

okoliščin. Študij in praktično usposabljanje lahko potekata hkrati ali drugo za drugim. Za kombinirano 

mobilnost veljajo enaka pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje kot za mobilnost z namenom 

študija v tujini. 

 

Študenti VZŠCE, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na Razpis E+ 2020 le v primeru, če jim 

delodajalec v primeru študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga. 
 

Državne dotacije ali posojila odhajajočim študentom se morajo izplačevati tudi za čas Erasmus+ 

študijskega obdobja v tujini. 
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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 študentu so: 

 da ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na VZŠCE  

 da je vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija na VZŠCE 

 da obvlada angleški jezik na osnovni ravni3
• 

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

Ti so po prioriteti: 

1. aktivnost študenta na VZŠCE, 

2. motivacija študenta in 

3. studijski uspeh. 

 
Pri odobritvi mobilnosti bodo imeli dodatno prednost tisti študenti, ki se v preteklih studijskih letih 

se niso prijavili in/ali kasneje odpovedali mobilnosti Erasmus v tujini. 

 
Na Razpis E+ 2020 se ne morejo prijaviti: 

 študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Vseživljenjsko 

učenje, podprograma Erasmus ali novega programa Erasmus+ iz preteklih let. 

 
Na Razpis E+ 2020 je možno prijaviti mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini, ki bodo 

izvedene med 1. junijem 2020 in najkasneje 31. majem 2022. 

 
Na Razpis E+ 2020 se prijavite 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. 

 
Privaja je možna po elektronski posti, priporočeno po posti ali osebno v referatu. 

Obvezne priloge k prijavnici so: 

 kratek življenjepis in 

 motivacijsko pismo študenta. 

 
Dokazilo o znanju angleškega jezika si bo Komisija za mobilnost, ki vodi postopek prijave in izbora 

na razpis, pridobila sama po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc. Ce izrecno  prepovedujete Komisiji 

za mobilnost pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ste ji dokazilo o znanju angleškega jezika dolžni 

priskrbeti sami, sicer se bo štelo, da je prijava na razpis nepopolna. 

 
Prijavo s prilogami se pošlje po elektronski posti na naslov: priporočeno po posti na naslov: Visoka 

zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, Celje ali odda osebno v referatu VZŠCE. 

 
O izboru bodo prijavitelji obveščeni s sklepom. 

 
 

3 Šteje se, da študent obvlada angleški jezik na osnovni ravni, če je v času dodiplomskega študija na 1. stopnji opravil izpit iz angleškega jezika. 
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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 pogodbe 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 prijave študentov in postavljena merila za 

ocenjevanje vlog. 

 
V. SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA (Online Lingusitic Support) 

 
Vsi izbrani študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključka mobilnosti opraviti 

spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala Online Linguistic 

Support (v nadaljnjem besedilu: OLS). 

 
Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki so na voljo na spletnem portalu OLS, ki jih morebiti organizirajo 

visokošolske institucije gostiteljice v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne  pomoči niso 

upravičeni,  razen v primeru, če je tečaj le del ostalega programa kulture priprave (npr. če predstavlja le 

del programa v sklopu pripravljalnega tedna) ali če je to tečaj tujega jezika iz strokovne terminologije 

iz področja prejemnikovega študija ali tečaj splošnega jezika na višji stopnji, kot so tečaji, ki so na voljo 

na spletnem portalu OLS. Ce izpolnjuje te pogoje, se tečaj jezika lahko šteje v obdobje le, če je ta jezik 

tudi kot predmet vključen v studijski sporazum. 

 
 

VI. ERASMUS+ FINANČNA PODPORA 
 

Študent, 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. Izhirani študenti 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 dodelitvi nepovratnih sredstev za študij 

in/ali prakso Erasmus+ med državami programa med VZŠCE in izbranim študentom (Erasmus+ 

finančna pomoč). 

 
Če bo VZŠCE odobreno manjše število mest za študij v tujini, kot bo izbranih študentov za mobilnost, 

bodo imeli dodatno prednost pri dodelitvi Erasmus+ finančne pomoči tisti študenti, ki se v 

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

Veljavne stopnje financiranja za mobilnost študentov, ki (so) velja-jo/le v studijskem letu 2018/2019 

so razvidne iz Tabele 1. 
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Dežela gostiteljica 

Mesečni 

znesek 
(v €) 

Skupina 1 

Države programa z višjimi 

življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Švedska, 

Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška 

 
520 

Skupina 2 

Države programa s srednjimi  

življenjskimi stroški 

Avstrija, Belgija, Nemčija, Francija, ltalija, Grčija, 

Španija, Ciper, Nizozemska, Malta, Portugalska 

 
470 

Skupina3 

Države programa z nižjimi 

življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Ceška republika, Estonija, Latvija, 

Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, 

Republika Severna Makedonija, Turčija 

 
420 

Tabela: Veljavne stopnje financiranja - mobilnost studentov4 
 

Mesečni zneski, ki jih bo določila Nacionalna agencija ostanejo fiksirani v celotnem trajanju projekta 

mobilnosti. 

 

Erasmus+ finančna pomoč le sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti. 

Študent, ki mu je s sklepom o izboru odobrena mobilnost Erasmus+ v tujini ni samodejno upravičen  do 

Erasmus+ finančne pomoči. 

 

Ce odobrena sredstva ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh prijavljenih mesecev mobilnosti v  tujini, 

bo VZŠCE najprej znižala število mesecev sofinanciranja tistim študentom, ki so se prijavili za  

mobilnost v tujini za dalj časa. 

 
VII. ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE ŠTUDENTOV V OKVIRU 

PROGRAMA ERASMUS+ V TUJINO 

 

Študenti, izbrani na Razpisu E+ 2020, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili 

za štipendijo Ad futura za studijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino (v 

nadaljnjem besedilu: štipendija Ad futura) za leto 2019, 2020 in 2021 Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Javni 

sklad), če bo sredstva za to VZŠCE pridobila na razpis-u/ih Javnega sklada. 

 

V študijskem letu 2019/2020 štipendija Ad futura znaša 27,97 EUR na mesec (velja od 1. 10. 2019 do 

31. 5. 2020). Do štipendije Ad futura so (bili) upravičeni študenti, ki izpolnjujejo/so izpolnjevali 

naslednje pogoje: 

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

drugih statusov opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, st. 56/13, 99/13 - 

ZUPJS-C, 8/16, 61/17 - ZUPS in 31/18, v nadaljevanju ZStip-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 studijskega leta, to je 1. 10. posameznega studijskega 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, 

 

4 Za študijsko leto 2019/2020 višine zneskov mesec\ne Erasmus+ finančne pomoč\i za posamezne skupine ddav še niso določene, zato so 

vrednosti le orientacijske. Dokončne vrednosti bo določila Nacionalna agencij a. 
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 niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali 

pristojnem organu v tujini, 

 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 

Zeto 2018 (259.javni razpis) in 

 za njih sredstev po tern razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. 

 
Za studijsko leto 2020/2021 višina mesečnega zneska štipendije Ad futura se ni določena. 

 
VIII. SPODBUDA ZA ŠTUDENTE IZ OKOLIJ Z MANJ MOŽNOSTMI 

 
Študenti5 iz okolij z manj možnostmi, ki niso študenti s posebnimi potrebami, so upravičeni do 

spodbude za socialno šibkejše v skladu s programom Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je objavljen na spletni strani: 

https://www. f!ov.si/zbirke/javne-ob jave/poziv-za-od da jo-vl o!!e-za-program-mobilnost-studentov-iz 

socialno-sibkejsih-okolij-za-obdobje- od-leta-2018-do-leta-2020/6 od 1. 6. 2019 naprej. Upravičen 

strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše, ki se vsakoletno določi glede na višino dotacije in 

dodatkov iz različnih virov, ki jih študent lahko prejme v okviru programa Erasmus+ in za posamezno 

razpisno leto programa Erasmus+. 

 

Višina spodbude za socialno šibkejše za razpisno leto 2019 programa Erasmus+ znaša 200,00 EUR na 

mesec kot strošek na enoto. Višino spodbude za socialno šibkejše za razpisno leto 2020 programa 

Erasmus+ bo Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sporočilo 

potencialnim upravičencem z dopisom najkasneje do 31. 5. 2020. 

 
Spodbuda za socialno šibkejše, kot strošek na enoto, mora biti izplačana študentu za celotno obdobje 

mednarodne mobilnosti (100%)7, in sicer: 

 najkasneje v 30 koledarskih dneh po dvostransko sklenjenem pravnem aktu med upravičencem in 

prejemnikom spodbude za socialno šibkejše, ki izkazuje podlago za sprejem spodbude za socialno 

šibkejše, ali 

 najkasneje do datuma začetka obdobja mednarodne mobilnosti (kot prvi dan mobilnosti se šteje 

prvi dan, ko mora biti študent prisoten na organizaciji gostiteljici kot npr. dan začetka predavanja, 

prvi dan pozdravne prireditve, prvi dan jezikovnega oz. medkulturnega tečaja). 

 
Spodbuda za socialno šibkejše upoštevajoč alineji iz prejšnjega odstavka mora biti izplačana  v datumu, 

ki nastopi prej. 

 
Ce prejemnik spodbude za socialno šibkejše mednarodne mobilnosti ne izvede v celotnem predvidenem 

obdobju oz. se je ne udeleži, pa je prejel spodbudo za socialno šibkejše, je spodbuda za socialno šibkejše 

v deležu oz. v celoti neupravičen strošek, ki se ga vrača skladno z določili v pogodbi o sofinanciranju. 

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: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10. 1: 

zboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, 

neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, 
 

5 Izraz študenti v delu tega Razpisa E+ 2020, ki se nanaša na program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, se uporablja tako za 

študente kot za diplomante. 
6 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada. 
7 Ce študent v zadnjem mesecu ni bil na mobilnosti v celoti, je pa bi! vsaj en dan, se razlika do polnega zadnjega meseca za predhodno 

izplačano spodbudo za socialno šibkejše ne vrača. 
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• 

; 

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje proznih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem 

in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifični cilj 3: Spodbujanje proznih oblik učenja ter podpora 

kakovostni karieri orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

Upravičenost študenta do izplačila spodbude za socialno šibkejše se izkazuje z dokazilom, to je odločbo 

Centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: 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 CSD8 Študent mora pred odhodom na mednarodno mobilnost 

zagotoviti dokazilo, iz katerega bo izhajalo, da prejemajo ali bodo prejemali ali študent sam ali član 

skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni  dodatek, otroški dodatek, denimo socialno 

pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine (veljavna odločba CSD9 če se odločba CSD ne 

glasi na ime študenta, je potrebno predložiti tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da 
študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, kije upravičena do ene od socialnih pravic). 

 
IX. PODPORA ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo izbrani 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 taksne, 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. Študenti 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 1. 

 

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 zaveze, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Odločbo Centra za socialno delo mora Študent predložiti upravičencu naknadno in pred oddajo Zahtevka za izplačilo upravičencu. 
9 V primeru tujih študentov je to lahko primerljiva dokumentacija, iz katere izhaja, da študent prihaja iz socialno §šibkejšega okolja (npr. 

predložitev dokazila o prihodkih staršev za preteklo leto). Kot mejo upravi enoti se upošteva enak cenzus, kot ga je za dodelitev državne 

štipendije v studijskem letu oddaje vloge upošteval Center za socialno delo v Sloveniji. 



8  

X. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

 
Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Nacionalne agencije: 

http://www.erasmusplus.si/nu pis/razpis-erasmus-2020,/ na VZŠCE v mednarodni pisarni pri Erasmus+ 

koordinatorici (mag. Jerneja Meža, 03/428 79 07). Seznam partnerskih institucij VZŠCE je dostopen na 

spletni strani VZŠCE (http://www.vzsce.si/si/mednarodno-sodelovanje/partnerske-institucije)..  Študenti,  

ki bodo izbrani na Razpisu E+ 2020, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus+ finančne 

pomoči, o možnostih pridobitve dodatnih štipendij in njihovi višini ter o možnostih spletne jezikovne 

podpore (OLS) sproti obveščeni na elektronski naslov, ki ga bodo VZŠCE sporočili v prijavnici. 

 

 

 

 

 

 
izr. prof. dr. GORAZD VOGA 
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