
                                                     
 

 

 

Javni razpis za zbiranje prijav 

za mobilnost študentov z namenom študija v tujini 
v okviru programa ERASMUS+, Ključni ukrep 1, 

Učna mobilnost posameznikov v visokošolskem izobraževanju 
(KA131-HED) 

v programskem obdobju 2021 — 2023 

 

Spoštovani študenti Visoke zdravstvene šole v Celju1 

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju 
izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja ter s tern krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti 
gospodarstva Evropske unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu 
posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in 
aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo. Na 
podlagi Razpisa programa Erasmus+ 2021, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov v 
visokošolskem izobraževanju, ki ga je objavil Center Republike Slovenije za evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: Nacionalna agencija) na svoji spletni strani pod 
povezavo: https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2021/ Visoka zdravstvena šola v 
Celju objavlja Javni razpis za zbiranje prijav za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v 
okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov v visokošolskem 
izobraževanju (KA131-HED) v programskem obdobju 2021 — 2023 (v nadaljnjem besedilu: Razpis E+ 
2021). 

 
I. IZVAJALEC RAZPISA E+ 2021 

 
Izvajalec Razpisa E+ 2021 je Visoka zdravstvena šola v Celju, Mariborska cesta 7, 3000 Celje (v 
nadaljnjem besedilu: VZŠCE). 

 
II. NAMEN IN CILJ RAZPISA E+ 2021 TER DRUGE SPLOŠNE INFORMACIJE 

 
Namen Razpisa E+ 2021 je študentu 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 oziroma drug dogovor o sodelovanju, v katerem so 
opredeljene izmenjave študentov za namen študija v tujini v določenem obdobju za ustrezno študijsko 

 

’ Mośka slovnična oblika se uporab .ia nevtralno. 
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področje oziroma mobilnost študentov VZŠCE za namen študija na tuji visokošolski instituciji v 
partnerski državi (t.i. »mednarodna mobilnost«). 

 
Sodelujoče države v program Erasmus+, akciji KAI3l-HED, so države članice Evropske unije in 
tretje drżave2, pridružene programu: Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Republika Severna 
Makedonija in Srbija. 

 
Partnerske države v programu Erasmus+, akciji KAl3l-HED, so države, ki lahko sodelujejo v 
nekaterih ukrepih programa Erasmus+ v skladu s posebnimi merili ali pogoji. Prijavitelji in udeleženci 
morajo spoštovati vsako omejitev, ki jo v zvezi z zunanjo pomočjo Evropske unije uvede Evropski 
svet skladno s splošnimi vrednotami Evropske unije: spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin, kot določa člen 2 Pogodbe o Evropski uniji. V Tabeli 1 so navedene partnerske 
države po regijah, razvrščene glede na finančne instrumente zunanjega delovanja Evropske unije. 

 

Regija Partnerske države 

Zahodni Balkan 

(regija 1 ) 
Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo3, Črna gora 

Države vzhodnega partnerstva 

(regija 2) 

Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, ozemlje 
Ukrajine. kot je priznano z mednarodnim pravom 

Države južnega Sredozemlja 
(regija 3)4 

Alžirija, Egipt, Izrael, 
Palestina’, Sirija, Tunizija 

Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, 

Ruska federacija 
(regija 4) 

Ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom 

Regija 56 Andora, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država 

Azija 

(regija 67) 
Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, 
Demokratična ljudska republika Koreja, Indija, Indonezija, Laos, 
Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, Pakistan, 
Filipini, Šrilanka, Tajska, Vietnam 

Srednja Azija 
(regija 7) 

Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan 

Latinska Amerika 

(regija 8) 

Argentina, Bolivija, Brazilija, Kolumbija, Kostarika, Kuba, 
Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, 
Panama, Param at, Peru, Venezuela 

Regija 9'0 Iran, Irak, Jemen 
Regija 10" Južna Afrika 

Države AKP 
(regija 11) 

Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, 
Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, 
Srednjeafriška republika, Čad, Komori, Kongo, Demokratična 
republika  Kongo,  Cookovi  otoki,  Džibuti,  Dominika, 
Dominikanska republika, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, 
Esvatini, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, 

 

2 Na podlagi podpisa pridružitvenih sporazumov med Evropsko unijo in navedenimi državami. 
3To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in imenovanjem Meddržavnega sodišča o 

razglasitví neodvisností Kosova. 
4Merila za upravičenost, navedena v Obvestilu Komisije št. 2013/C 205/05 (UL C 205, 19. 7. 2013, str. 9), se uporabljajo za vse ukrepe, ki 

se ízvajajo z Erasmus+ Vodnikom za prijavitelje 2021 . vključno v zvezi s tretjimi osebami, ki prejemajo finančno podporo, kadar posamezni 
ukrep vključuje finančno podporo tretjím osebam s strani upravičencev do nepovratnih sredstev, v skladu s členom 204 finančne uredbe 
Evropske unije. 

5To poimenovanje se ne razlaga kot priznanje države Palestine in ne posega v posamezna stališča držav članic glede tega vprašanja. 
6 Države, ki niso zajete v instrumentih zunanjega delovanja. 

7 Razvrstitev, ki se uporablja v okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) in predlaganega 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III). 

8 Enako kot zgoraj. 
9Enako kot zgoraj.  
10 Enako kot zgoraj.  
' ' Enako kot zgoraj. 
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 Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Republika 
Slonokoščena obala, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, 
Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, 

Mauritius, Federativne države Mikronezije, Mozambik, 
Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova 

Gvineja, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent 
in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, 
Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južni Sudan, 
Surinam, Demokratična republika Vzhodni Timor, Tanzanija, 
Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 
Zambija, Zimbabve 

Industrializirane države: 
države Sveta za sodelovanje v 
Zalivu 
(regija 1212) 

Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Kraljevina Saudova Arabija, 
Združeni arabski emirati 

Druge industrializirane države 

(regija 13
13

) 
Avstralija, Brunej, Čile, Kanada, Hongkong, Japonska, 
(Republika) Koreja, Macao, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, 
Urugvaj, Združene države Amerike 

Regija 1414 Ferski otoki, Švica, Združeno kraljestvo 

Tabela I: Partnerske države po 
delovanja Evropske unije 

regijah razvrščene glede na fìnančne instrumente zunanjega 

 

Pričakovani rezultati (cilji) učne mobilnosti študentov so: 

— izboljšan učni uspeh, 

— boljša zaposljivost in poklicne možnosti, 

— okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo, 

— večja samostojnost in samozavest, 

— izboljšani znanje tujih jezikov in digitalne kompetence, 

— 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. 

 

Pričakovani rezultat (cilj) mednarodne učne mobilnosti študentov VZŠCE v partnerske države (iz 
regij od 1 — 4 in 6 — 13) je ponuditi študentom več priložnosti za mednarodne izkušnje ter 
pridobivanje v prihodnost usmerjenih in drugih ustreznih spretnosti po vsem svetu. 

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 2 mesecev (ali en akademski semester ali trimesečje) 
do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (dodiplomska, podiplomska stopnja). To obdobje lahko 
vključuje dodatno obdobje praktičnega usposabljanja, če je to načrtovano in je glede na okoliščine 
različno organizirano, in sicer lahko aktivnosti potekata drugo za drugo ali hkrati. Za kombinacijo 
veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje študijske mobilnosti. Skupni seštevek že 
opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev" 
fizične mobilnosti na posamezen cikel študija. 

 

Študenti, zlasti tisti, ki se ne morejo udeležiti dolgotrajne fizične mobilnosti, lahko krajšo fizično 
mobilnost kombinirajo z virtualno komponento. Vsak študent se lahko udeleži kombiniranega 
intenzivnega programa. V teh primerih mora fizična mobilnost trajati od 5 do 30 dni ter mora biti 

 
12 Razvrstitev, ki se uporablja v okviru instrumenta partnerstva. 
13 Razvrstitev, ki se uporablja v okviru ínstrumenta partnerstva. 
14 Države, ki niso zajete v ínstrumentih zunanjega delovanja. 
15 V 12-mesečneiii obdobju na cikel študija se upoštevajo pretekle izkušnje v okviru programa Erasmus+ in/ali štipendije programa Erasmus 
Mundus. 
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kombinirana z obvezno virtualno komponento, ki omogoča izmenjavo s sodelovalnim spletnim 
učenjem in timsko delo. Študent mora s kombinirano mobilnostjo za študij pridobiti vsaj 3 kreditne 
točke ECTS. 

 

V primeru kombinirane mobilnosti študentov lahko aktivnosti vključujejo udeležbo v programih v 
obliki kombiniranega učenja na katerikoli partnerski visokošolski instituciji, spletno usposabljanje in 
delovne naloge ali udeležbo v intenzivnih kombiniranih programih. 

 
Če študent maksimalnega trajanja mobilnosti ne izkoristi v času študija z veljavnim statusom študenta, lahko 
preostanek obdobja izkoristi za mobilnost za namen praktičnega usposabljanja v roku 12 mesecev po 
diplomiranju (neprekinjeno vsaj 2 meseca), vendar mora prijavo na Razpis E+ 2021 oddati v času, ko 
ima še veljaven status študenta na VZŠCE in praktično usposabljanje pričeti in zaključiti v roku enega 
leta po diplomiranju (mobilnost nedavnih/novih diplomantov). Trajanje praktičnega usposabljanja 
novih diplomantov se upošteva v največ 12-mesečnem obdobju tiste stopnje, med katero se prijavijo na 
praktično usposabljanje. 

 

Ta pravila veljajo tudi za udeležence mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev 
Evropske unije v okviru programa Erasmus+. To so udeleženci mobilnosti, ki ne prejmejo nepovratnih 
sredstev Evropske unije v okviru programa Erasmus+ za pot ali bivanje, vendar izpolnjujejo vsa 
merila za mobilnost študentov ter lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih študentom zagotavlja program 
Erasmus+. Za kritje stroškov mobilnosti lahko prejmejo nepovratna sredstva iz skladov Evropske unije 
(Evropskega socialnega sklada itd.), ki niso sredstva programa Erasmus+ ali regionalna, nacionalna ali 
druga nepovratna sredstva. 

 
Študenti morajo svojo aktivnost fizične mobilnosti izvajati v državi programa Erasmus+, ki ni niti 
država organizacije pošiljateljice niti država, v kateri študent med študijem prebiva16. Študenti morajo 
bivati v kraju institucije gostiteljice celoten čas trajanja mobilnosti. 

 
Obdobje študija v tujini mora biti del študentovega študijskega programa, ki vodi do dokončanja 
študija. 

 
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 
(Erasmus+ / ECTS koordinator) in pooblaščena oseba na partnerski instituciji (Erasmus+ / ECTS 
koordinator). 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. 

 

Študenti VZŠCE, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na Razpis E+ 2021 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. 

 
III. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS E+ 2021, ROK ZA ODDAJO VLOG, VSEBINA IN 

PRIPRAVA VLOGE TER MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAĞIN IZBIRE 

 

Osnovni pogoji za odobritev mobilnosti študentu so: 

— da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na VZŠCE, 

— da obvlada angleški jezik na osnovni ravni'7. 
 
 

16 V primeru satelitskih kampusox, ki so odvisni od matične institucije in nosilci iste Erasmus litine za terciarno izobraževanje (v nadaljnjem 
besedilu: ECHE), se za državo pošíljateljico šteje država, v kateri ima matična institucija sedež. Zato ni mogoče organizirati aktivnosti 
mobilnosti med satelitskimi kampusi in matično institucijo, ki so nosilci íste ECHE. 
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Poleg osnovnih pogojev bo VZŠCE pri odobritvi mobilnosti upoštevala še dodatne razpisne pogoje. 
Ti so po prioriteti: 

1. aktivnost študenta na VZŠCE, 
2. motivacija študenta in 
3. študijski uspeh. 

 

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 še niso prijavili in kasneje odpovedali mobilnosti Erasmus v tujini (razen 
zaradi višje sile). 

 
Na Razpis E+ 2021 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+ 2021 je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene med 1. 
junijem 2022 in najkasneje 31. oktobrom 2023. 

 
Na Razpis E+ 2021 se prijavite v referatu šole oz. na kontakt, naveden v nadaljevanju na 
prijavnem obrazcu, ki je sestavni del Razpisa E+ 2021. 

 
Rok za prijavo na Razpis E+ 2021 ni določen in bo odprt do porabe sredstev, ki jih bo VZŠCE za 
ta namen prejela od Nacionalne agencije. 

Prijava je možna po elektronski pošti, priporočeno po pošti ali osebno v referatu VZŠCE. 

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. Če izrecno prepovedujete 
Komisiji za mobilnost pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ste ji dokazilo o znanju angleškega 
jezika dolžni priskrbeti sami, sicer se bo štelo, daje prijava na razpis nepopolna. 

 
Prijavo s prilogami se pošlje po elektronski pošti na naslov: international@vzsce.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 prijave študentov in postavljena merila za 
ocenjevanje vlog. Odločitev Senata VZŠCE je dokončna. 

 

 

 

’ Šteje se, da študent obvlada angleški jezik na osnovni ravni, če je v času dodiplomskega študija na 1. stopnji oprav il izpit iz angleškega jezika. 

mailto:international@vzsce.si,
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V. SPLETNA JEZIKOVNA PODPORA (Online Lingusitic Support) 

 

Vsi izbrani študenti, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti 
spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala Online Linguistic 
Support (v nadaljnjem besedilu: OLS). Če je bil rezultat spletnega preverjanja glavnega jezika 
izmenjave pred odhodom na mobilnost C2, študentu ni treba opraviti spletnega preverjanja glavnega 
jezika izmenjave ob koncu mobilnosti. 

 

Za čas trajanja tečajev tujega jezika, ki so na voljo na spletnem portalu OLS, ki jih morebiti 
organizirajo visokošolske institucíje gostiteljice v tujini pred pričetkom semestra, študenti do finančne 
pomoči niso upravičeni, razen v primeru, če je tečaj le del ostalega programa kulturne 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. Če izpolnjuje te pogoje, se tečaj jezika lahko 
šteje v obdobje le, če je ta jezik tudi kot predmet vključen v študijski 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. Izbrani 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+ 2021, Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt v okviru 
programa Erasmus+ — visokošolsko izobraževanje, sklenjenim med VZŠCE in Nacionalno agencijo ter 
sklenjenim Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev za študij in/ali prakso Erasmus+ med VZŠCE 
in izbranim študentom (Erasmus+ finančna pomoč). 

 
Stopnje financiranja za mobilnost študentov, ki so predvidene v programskem obdobju Razpisa 
Erasmus+ 2021 so razvidne iz Tabele 2. 

 

  
Dežela gostiteljica 

Mesečni 

znesek 
EUR 

Skupina 1 

Države programa z višjimi 

življenjskimi stroški 

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn. Luksemburg, 

Norveška, Švedska 

PARTNERSKE DRŽAVE regije 14: Ferski otoki, Švica, 

Združeno kraljestvo18 

 
600 

Skupina 2 

Države programa s srednjimi 
življenjskimi stroški 

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

PARTNERSKE DRŽAVE regije 5: Andora. Monako. San 
Marino, Vatikanska mestna država 19 

 
600 

Skupina 3 

Države programa z nižjimi 

življenjskimi stroški 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva. Madžarska. 

Po1jska, Romunija, Republika Severna Makedonijah, Slovaška, 
Srbija, Turčija 

 

540 

Tabela 2.’ Stopnja financiranja — mobilnost študentov (države  programa Erasmus+ in partnerske države iz regij 5 in I4) 

 

Mesečni zneski, ki jih je 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. 

Za prvi dan mobilnosti se šteje dan, ko mora biti študent prisoten na tuji instituciji, to je lahko prvi 
dan predavanj, prireditev za dobrodošlico ali prvi dan jezikovne in kulturne priprave, ki je sestavni del 

 
 

Partnerske države iz regije 14 so samo države gostiteljice. 
Partnerski države iz regi]e 5 so samo države gostiteljice. 
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mobilnosti in ne dan prihoda v tujino. Kot zadnji dan šteje zadnji dan, ko mora biti študent prisoten 
na tuji instituciji (to je lahko zadnji dan predavanj oz. dan zadnjega izpita). 

 
Če 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. 

 

Dodatni znesek k individualni podpori za kratkotrajno fizično mobilnost (kombinirane 
mobilnosti) 

 

Študenti, ki se udeležijo kratkotrajne fizične mobilnosti (kombinirane mobilnosti) so upravičeni do 
dodatnega zneska k individualni podpori. Študentom z manj priložnostmi, poleg navedenega 
dodatnega zneska, pripada še dodatek v enkratnem znesku k individualni podpori za kratkotrajno 
fizično mobilnost. Nacionalna agencija v dogovoru z nacionalnimi organi na nacionalni ravni opredeli 
merila, ki jih je treba upoštevati. Višina dodatnega zneska k individualni podpori za kratkotrajno 
fizično mobilnost (kombinirano mobilnost) tri dodatek za študente z manj priložnostmi je naveden v 
Tabeli 3. 

 

Trajanje fizične mobilnosti Dodaten znesek 
(katera koli država programa ali 

partnerska država) 

Dodatek za študente z manj 

priložnostmi 
(katera koli država programa ali 

partnerska država) 

Do vključno 14. dneva fizične 
mobilnosti 

70 EUR na dan 100 EUR 

Od l5. do vključno 30. dneva 
fizične mobilnosti 

50 EUR na dan 150 EUR 

Tabela 3: Dodatni zneski k individualni podpori — kratkotrajna fizična mobilnost študentov 
(kombinirana mobilnost) in dodatek k individualni podpori za kratkotrajno fizično mobilnost za 
študente z manj priložnostmi 

 

Po potrebi sta lahko v individualno podporo zajeta tudi en dan potovanja pred aktivnostjo mobilnosti 
in en dan potovanja po njej. 

 

Dodatni znesek k individualni podpori za zelena potovanja20 
 

Študenti, ki ne prejmejo podpore za potne stroške, se lahko odločijo za zeleno potovanje. Dodatek za 
zeleno potovanje bo študentu nakazan po zaključku mobilnosti, ob predložitvi ustreznih dokazil o 
načinu potovanja. V tem primeru bodo kot dodatni znesek k individualni podpori prejeli enoten 
prispevek v višini 50 EUR in po potrebi dodatno individualno podporo za kritje stroškov za povratno 
pot za največ štiri (4) dni potovanja, če bo iz dokazil razvidno, da je za izvedbo zelenega potovanja 
dejansko potreboval dodatne dneve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 V programu Erasmus+ je zeleno potovanje opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva 
z manjšimi emisijami kot so avtobus, vlak ali souporaba vozila. To je lahko tudi drugi skupinski prevoz (npr. plovilo, GoOpti ipd.). 
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Študenti VZŠCE, ki se udeležijo mobilnosti v partnersko državo iz regij 1 — 4 in 6 — 13 (t. i. 
»mednarodna mobilnost) 

 

Študenti VZŠCE, ki se udeležijo mednarodne mobilnosti v partnersko državo iz regij 1 — 4 in 6 — 13 so 
upravičeni do osnovnega zneska nepovratnih sredstev za individualno podporo, ki je razviden iz 
Tabele 4. 

 

Iz države programa V partnerske države iz Mesečni znesek 
EUR 

Slovenija, VSVO regij 1 — 4 in 6 — 13 700 

Tabela 4: Osnovni znesek za individualno podporo mednarodne mobilnosti študentov VZŠCE v 
partnerske države iz regij“ 1 — 4 in 6 — 13 

 

Dodatni znesek za študente z manj priložnostmi v tern primeru ne velja. 
 

Podpora za potne stroške 
 

Študenti lahko prejmejo podporo za kritje potnih stroškov v naslednjih primerih: 
— če so študenti z manj priložnostmi in se udeležijo kratkotrajne mobilnosti, 
— če odhajajo v partnerske države, razen v partnerske države iz regij 5 in 14. 

Višina zneskov za podporo za potne stroške je razvidna iz Tabele 5. 

Potovalne razdalje21 V primeru standardnega 

potovanja 

V primeru zelenega potovanja 

Od 10 do 99 km: 23 EUR na udeleženca  

Od 100 do 499 km: 180 EUR na udeleženca 210 EUR na udeleženca 
Od 500 do 1 999 km: 275 EUR na udeleženca 320 EUR na udeleženca 
Od 2 000 do 2 999 km: 360 EUR na udeleženca 410 EUR na udeleženci 

Od 3 000 do 3 999 km: 530 EUR na udeleženca 610 EUR na udeleženca 
Od 4 000 do 7 999 km: 820 EUR na udeleženca  

8 000 km ali več: 1 500 EUR na udeleženca  

Tabela 5: Višina zneskov za podporo za potne stroške glede na potovalne razdalje 
 

Študenti, ki se odločijo za zeleno potovanje, bodo po potrebi prejeli dodatno individualno podporo za 
kritje stroškov za povratno pot za največ štiri (4) dni potovanja. 

 

Vsi študenti VZŠCE, ki se udeležijo mednarodne mobilnosti v partnersko državo, razen v regiji 5 in 14, 
so upravičeni do podpore za potne stroške. 

 
VII. ŠTIPENDIJA AD FUTURA ZA ŠTUDIJSKE OBISKE S”TUDENTOV V OKVIRU 

PROGRAMA ERASMUS+ V TUJINO 

 

Študenti, izbrani na Razpisu E+ 2021, bodo poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči lahko zaprosili 
za štipendijo Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino (v 
nadaljnjem besedilu: štipendija Ad futura) za leto 2021, 2022 in 2023 Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Javni 
sklad), če je/bo sredstva za to VZŠCE pridobila na razpis-u/ih Javnega sklada. 

 

V letu 2021 štipendija Ad futura znaša 67,76 EUR mesečno22 (velja od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2023 z 
možnostjo podaljšanja do največ 36 mesecev, torej do maksimalno 31. 8. 2024). Štipendija se izplača 

 

21Glede na potovalno razdaljo na udeleženca. Potovalno razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska 
komisija in je dostopen pod povezavo: hmm://erasinus-Plus.ec.eurotia eu/resources-and-tools/distance-calculator. Razdaljo enosmerne poti je 
treba uporabiti za ízračun zneska nepovratnih sredstev Evropske unije za kritje povratne poti. 



 

le za mesec, za katerega študent prejme Erasmus dotacijo, skladno z določbami pogodbe med 
študentom in VZŠCE, vendar skupno ne več kot 12 mesecev na posamezni cikel oziroma stopnjo 
študija, neodvisno od števila oziroma vrste dejavnosti Erasmus mobiInosti23. Štipendija se lahko 
izplačuje tudi po dnevni24 višini 2,26 EUR in sicer za obdobje, v katerem študent prejema Erasmus 
dotacijo. Izplačila so skladna z izračuni dolgoročnih in kratkoročnih mobilnosti — glede na 
izpolnjevanje upravičenosti pogojev Erasmus mobilnost kot jih določa Nacionalna agencija. Do 
štipendije Ad futura so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo/bodo izpolnjevali naslednje pogoje: 

— so državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali imajo katerega od 
drugih statusom opredeljenih v 12. členu Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, it. 56/13, 99/13 — 
ZUPJS-C, 8/16, 61/17 — ZUPŠ in 31/18, v nadaljevanju 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 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), 

— imajo veljaven status študenta in so vključeni v javno veljavni izobraževalni program za 
pridobitev javno veljavne izobrazbe, za katero štipendist prejme javno veljavno listino ali diplomo v 
skladu s predpisi, ki urejajo višje oziroma visokošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji, pri 
čemer pomeni zaključek izobraževanja zaključek izobraževalnega programa na izobraževalni 
ustanovi s pridobitvijo višje ravni izobrazbe od že pridobljene", 

— 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, 

— 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 2020 (294. javni razpis) in 

— za njih sredstev po tern razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj. 
 

VIII. PODPORA ZA VKLJUČEVANJE ZA ŠTUDENTE Z MANJ PRILOŽNOSTMI 
 

Študenti26 z manj priložnostmi, ki niso študenti s posebnimi potrebami, so upravičeni do dodatne 
podpore za vključevanje kot strošek na enoto v višini 250 EUR mesečno. Upravičen strošek je strošek 
povezan z organizacijo aktivnosti mobilnosti za študente z manj priložnostmi na podlagi dejanskih 
stroškov. 

 

Nacionalna agencija je pripravila pojasnilo okvirnih parametrov za uvrstitev udeležencev mobilnosti v 

skupine iz šibkejših okolij (CMEPIUS, št. dopisa: SI-4278/2021, z dne 14. 10. 2021). Pogoje za 

upravičenost do podpore za vključevanje bo izpolnil izbrani študent, ki: 

— prejema državno štipendijo ali 
 

22Za polni mesec mobilnosti se šteje 30 dni ne glede na število dni v mesecu. 
23V primeru izračuna kratkotrajnih mobilnosti (mobilnosti, ki trajajo od 5 do 30 dni) se pri izračunu upošteva višina dnevne štipendije. Mobilnost, 
katere dolžína traja med 31 in 59 dni, ni upravičena do sofinanciranja. 
24V primeru nepopolnih mesecev dolgoročne mobilnosti (mobilnosti, ki trajajo 2 meseca ali več) se višina dnevne štipendije izračuna tako, da se 
število dne v nepopolnem mesecu zmnoži z 1/30 višine mesečne štipendije. 
25Mladi diplomanti višješolskih in visokošolskih programov, ki se udeležijo mobilnosti preko Erasmus+ programa so že zaključili 
izobraževal ni program s pridobitvijo javno veljavne diplome, zato ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev sredstev po tern razpisu. 
26Izraz študenti v delu tega Razpisa E+ 2021, ki se nanaša na podporo za vključevanje, se uporablja tako za študente kot za diplomante. 
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— ima odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo / Centra za socialno delo / Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (za spremljevalca tri/ali prilagoditev pouka in/ali 

invalidnost ipd.) ali 

je član družine, kjer ima eden od otrok ali staršev kakršno koli odločbo Centra za socialno delo / 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Rep.ub1ike Slovenije / Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 

ali 

— prihaja iz enostarševske ali rejniške družine ali 

— mu Republika Slovenija nudi mednarodno zaščito ali 

— je predstavnik Romske skupnosti. 
 

IX. PODPORA ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Študenti s posebnimi potrebami, ki bodo izbrani na Razpisu E+ 2021 so, poleg podpore za 
vključenost, upravičeni do podpore za posebne potrebe (gre za stroške, ki presežejo višino podpore za 
vključenost, to je 250 EUR mesečno) za kritje dejanskih stroškov, ki nastanejo iz naslova posebne 
potrebe zaradi mobilnosti. 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. Študenti s posebnimi 
potrebami so: slepi ali slabovidni študenti oziroma 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. 

 

Študenti s posebnimi potrebami lahko podporo za posebne potrebe zahtevajo potem, ko jim je bila 
mobilnost že odobrena s sklepom o izboru na podlagi Poziva k oddaji vlog za dodelitev dodatnih 
sredstev udeležencem s posebnimi potrebami na posebnem prijavnem obrazcu (CMEPIUS, št. zadeve: 
KA13l-HED-53/21, referenčna št.: SI-5287/2021, z dne 3. 12. 2021, v nadaljnjem besedilu: Poziv k 
oddaji vlog). Poziv k oddaji vlog in prijavni obrazec sta prilogi k Razpisu E+ 2021. 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. 

 

X. SPREMEMBE POGOJEV RAZPISA IN FINANCIRANJA 
 

VZŠCE si kot izvajalec tega razpisa pridružuje pravico, da v primeru spremenjenih finančnih pogojev 
ali pojava višje sile spremeni oz. dopolni pogoje financiranja. Spremembe pravil in pogojev 
sodelovanja na razpisu lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo VZŠCE obveščala z 
objavami na spletnem mestu. 
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XI. DODATNE INFORMACIJE IN OBVEŠČANJE 

 
Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Nacionalne agencije pod povezavo: 

https://www.cmepius.si/objave/razpis/razpis-erasmus-2021/, na VZŠCE v mednarodni pisarni pri 

Erasmus+ koordinatorici (mag. Jerneji Meža, (03) 428 79 07) ali v referatu VZŠCE. Seznam partnerskih 

institucij VZŠCE je dostopen na spletni strani VZŠCE pod povezavo: 

https://www.vzsce.si/si/mednarodno-sodelovanje/partnerske-institucije. Študenti, ki bodo izbrani na 

Razpisu E+ 2021, 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. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Priloga: 

— obrazec prijavnice, 

prošnja za dodelitev E+ finančne pomoči, 

— obrazec pooblastila, 

— Študijski sporazum (Learning Agreement — Student Mobility for Studies), 

— Sporazum o nepovratnih sredstvih za študij in/ali prakso Erasmus+ med državami programa, 

— Študentska listina Erasmus+, 

— Poziv Nacionalne agencije k oddaji vlog za dodelitev dodatnih sredstev udeležencem s posebnimi potrebami 
v okviru programa Erasmus+ s prijavnim obrazcem. 

 


