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RAZPIS ZA  IZMENJAVO ZAPOSLENIH V OKVIRU PROJEKTA 

MOBILNOSTI PROGRAMA ERASMUS+  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019  

(prijave od objave razpisa do zapolnitve mest) 

 

ZA POUČEVANJE / ZA USPOSABLJANJE 

 

1. PREDMET RAZPISA 
 

Višja Strokovna šola ŠC Kranj (v nadaljevanju VSŠ ŠC Kranj) dne 1. 10. 2018  objavlja 

razpis za izmenjavo študentov v tujino  in sicer 

  

 5 mest za usposabljanje, trajanje 5 dni,    

 5 mest za poučevanje, trajanje 5 dni.   

 

Po dokumentu »Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev dotacije za projekt v okviru 

programa ERASMUS+ - Visokošolsko izobraževanje med državami programa, številka 

sporazuma:18-103-046720, št. zadeve 35366, št. zadeve: KA1-HE-07/18,  je izvedba 

izmenjave možna do vključno 30. 9. 2019.  

 

2. IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN KRITERIJI ZA IZBOR 
 

Na razpis se lahko prijavi zaposleni (v delovnem razmerju ki ustreza Zakonu o delovnih 

razmerjih – za nedoločen/določen čas, polno/delno, redno/izredno) ki izpolnjuje splošne 

pogoje, ki so objavljeni na http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-

studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/.    

 

Kriteriji za izbor:  

 motivacija zaposlenega (podlaga motivacijsko pismo);  

 izdelan program poučevanja in/ali program usposabljanja; 

 skladnost izbranega področja mobilnosti z izobraževalnim programom VSŠ ŠC Kranj;  

 nižji stroški mobilnosti (oddaljenost destinacije, ocena stroškov glede na državo);  

 predhodne izkušnje na mobilnosti - prednost imajo zaposleni, ki se izmenjave še  niso 

udeležili; 

 prednost imajo zaposleni, ki bodo že imeli dogovorjeno mobilnost in časovno prej;   

 sodelovanje pri drugih aktivnostih v okviru ŠC Kranj.  

 

 

 

 

 

http://www.sckr.si/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
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3. SOFINANCIRANJE - NEPOVRATNA SREDSTVA  

 

Prijavitelj je opravičen do nepovratnih sredstev, ki so VSŠ ŠC Kranj dodeljena v 

»Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev dotacije za projekt v okviru programa 

ERASMUS+ - Visokošolsko izobraževanje med državami programa, številka 

sporazuma:18-103-046720, št. zadeve: KA1-HE-07/18.  

 

Osnovna izhodišča za dodelitev nepovratnih sredstev so splošno veljavna in dostopna na:  

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/05/2018-KA103_-II.1.4-_-

Applicable-rates_-Annex-IV.pdf. Stroški individualne podpore v obliki nepovratnih 

sredstev (stroški poti in stroški bivanja) se izračunavajo na enoto (eno mobilnost). 

Stroški poti se izračunavajo na podlagi razdalje med sedežem VSŠ ŠC Kranj in krajem 

izvajanja mobilnosti in so sledeči:  

 

 
 

Za določitev razdalje poti mora upravičenec navesti dolžino enosmerne poti z uporabo 

spletnega kalkulatorja razdalj, ki je na voljo na spletni strani Komisije: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. 

 

Stroški bivanja:  

 
 

Splošna pravila, načela in postopki izvedbe projekta Erasmus+ so objavljena na spletnih 

straneh http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-

v-terciarnem-sektorju/ in jih morajo upoštevati zaposleni, matična inštitucija ter 

inštitucije gostiteljice.  

http://www.sckr.si/
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/05/2018-KA103_-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2018/05/2018-KA103_-II.1.4-_-Applicable-rates_-Annex-IV.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
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Za notranje zaposlene na ŠC Kranj se izmenjave sofinancirajo tako, da se opravičeni 

stroški poti in bivanja (podlaga potni nalog zaposlenega in finančna pogodba med 

zaposlenim in ŠC Kranj) pokrijejo najprej iz odobrenega zneska iz dokumenta »Sporazum 

o dodelitvi nepovratnih sredstev dotacije za projekt v okviru programa ERASMUS+ - 

Visokošolsko izobraževanje med državami programa, številka sporazuma:18-103-

046720, št. zadeve: KA1-HE-07/18«, priloga II – ocena proračuna projekta, preostali del 

pa se financira iz sredstev ŠC Kranj oz. iz enote, ki ji zaposleni pripada.  

 

Za zunanje zaposlene na ŠC Kranj se izmenjave sofinancirajo tako, da se opravičeni 

stroški poti in bivanja (podlaga finančna pogodba) pokrijejo najprej iz odobrenega zneska 

iz dokumenta »Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev dotacije za projekt v okviru 

programa ERASMUS+ - Visokošolsko izobraževanje med državami programa, številka 

sporazuma:18-103-046720, št. zadeve: KA1-HE-07/18, priloga II – ocena proračuna 

projekta«, preostanek pa krije praviloma zunanji zaposleni sam.   

 

4. POSTOPEK PRIJAVE 
 

Rok za prijavo je od objave razpisa do zapolnitve mest. V referat VSŠ ŠC Kranj zaposleni 

odda prijavo (osebno ali priporočeno po pošti) v zaprti kuverti na naslov ŠC Kranj, Višja 

strokovna šola; Kidričeva ulica 55, Kranj 4000, s pripisom "RAZPIS ERASMUS+  

ZAPOSLENI 2018/2019 (ne odpiraj) ". 

 

Prijava naj vsebuje naslednje priloge: 

 

- prijavnico, iz katere je razvidna vrsta prijave (usposabljanje/poučevanje). Obrazec je v 

Prilogi 1; 

- kratek življenjepis (uporaba Europass obrazca)  v slovenskem http://www.europass.si/  

in angleškem jeziku 

http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-

8&u=http://www.europass.si; 

- motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku, iz katerega naj bo razvidno, 

zakaj  kandidirate, oziroma kakšna so vaša pričakovanja in cilji izmenjave;  

- program predavanj, če se prijavljate za izvajanje pedagoških obveznosti - Priloga 2; 

- program usposabljanja,  če se prijavljate za strokovno usposabljanje -  Priloga 3; 

- dokazilo o že dogovorjeni destinaciji mobilnosti v primeru, če je zaposleni že našel   

ustrezno inštitucijo, kjer bo opravljal usposabljanje ali izvedel poučevanje ter osnovne 

podatke o instituciji  in njenih dejavnostih (dogovor z institucijo v elektronski ali pisni 

obliki: kraj, čas in trajanje mobilnosti);  

 

Prijave bo komisija za izbor obravnavala tekoče, po takem vrstnem redu, kot bodo  

prispele. Komisija za izbor bo vse prijavljene kandidate o izbiri obvestila najkasneje v 14 

dneh od oddaje prijave na razpis. Če bo na razpis prispelo več prijav, kot je razpisanih 

mest, se komisija lahko odloči, da za izmenjavo izbere več zaposlenih, kot je razpisanih 

mest. Pri sofinanciranju oz. dodelitvi nepovratnih sredstev se tudi v tem primeru 

http://www.sckr.si/
http://www.europass.si/
http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&u=http://www.europass.si
http://translate.google.com/translate?sl=sl&tl=en&prev=_t&hl=sl&ie=UTF-8&u=http://www.europass.si
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upoštevajo pravila za minimalne zneske in ostala pogodbena pravila. Če izmenjave iz 

opravičenih razlogov ne bo možno izvesti, se kandidata uvrsti na prednostno listo.  

Vlog in dokumentacije kandidatom ne vračamo. Morebitne pritožbe na postopek izbora 

zaposlenih bo reševala komisija za izvedbo postopka, v primeru nerešene pritožbe pa 

ravnateljica VSŠ ŠC Kranj. 

5. POMEMBNA SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISA 

 

Poleg v razpisu omenjene dokumentacije so dodatne splošne informacije o projektu 

individualne mobilnosti kot so cilji mobilnosti, pogoji za udeležbo posameznikov, v katerih 

inštitucijah lahko izvedejo, kakšne so njihove obveznosti, finančna pravila in izhodišča so 

opredeljena na http://www.erasmusplus.si/, priporočamo pa tudi ogled spodnjih mest.   

 

Splošno o projektu 

individualna mobilnost  

http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-

1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/ 

Veljavne stopnje financiranja  http://www.erasmusplus.si/wp-

content/uploads/2018/05/2018-KA103_-II.1.4-_-

Applicable-rates_-Annex-IV.pdf 

Erasmus+ Vodnik za 

prijavitelje  

http://www.erasmusplus.si/wp-

content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-

guide_sl.pdf 

Vzorci sporazumov med 

udeleženci izmenjave 

(osnutke pripravi zaposleni, 

s pogodbeniki jih uskladi 

vodja projekta na matični 

inštituciji)  

http://www.erasmusplus.si/vsa-dokumentacija/  

(nato klik na meni Pogodbena dokumentacija – Razpis 

Erasmus+ 2018; zavihek KA1 mobilnosti; klik na »Vzorci 

za področje visokega šolstva, KA103« 

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

 

Vodja projekta mobilnosti programa Erasmus+ za VSŠ ŠC Kranj:  

Nastja Beznik, univ. dipl. org., predavatelj VSŠ, osebno (po predhodnem dogovoru): v 

ERASMUS+ pisarni (279), ali po mailu: nastja.beznik@sckr.si.  

Po porabi sredstev za lastne projekte mobilnosti, lahko študenti in osebje pridobijo 

sredstva za mobilnost preko konzorcija za mobilnost, katerega član smo in deluje pod 

okriljem Skupnosti VSŠ. Razpisa za sofinanciranje mobilnosti za osebje in študente sta 

objavljena na spletni strani Skupnosti VSŠ  

http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/. 

Na omenjeni spletni strani je objavljena tudi razpisna dokumentacija in informacija o razpoložljivosti 

sredstev za mobilnosti. Na razpis se prijavite pri Erasmus+ koordinatorju na šoli.  

 

 

 

http://www.sckr.si/
http://www.erasmusplus.si/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
http://www.erasmusplus.si/vsa-dokumentacija/
http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2018/
http://www.erasmusplus.si/dokumentacija/pogodbena-dokumentacija-razpis-erasmus-2018/
mailto:nastja.beznik@sckr.si.
http://www.skupnost-vss.si/dejavnosti/mednarodne-dejavnosti/konzorcij-za-mobilnost/
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7. PRILOGE – OBRAZCI 

Priloga 1: Prijavnica na razpis za izmenjavo usposabljanje/poučevanje 

Priloga 2: program predavanj in/ali usposabljanja:  

 

 

 

Jože Drenovec, univ. dipl. org. 

direktor 

http://www.sckr.si/

