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Razpis za mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja ali 
usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 

2020/2021 
 
 

1. NAMEN IN CILJI 
 
Erasmus+ je evropski program na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 
2014-2020. Omenjena področja so bila prepoznana kot ključne sile v okviru strategije Evropa 2020 za 
premagovanje socio-ekonomske krize, ki zajema Evropske države, s spodbujanjem rasti, ustvarjanjem 
delovnih mest in krepitvijo socialne pravičnosti in vključenosti. Cilj programa Erasmus+ je povečanje 
spretnosti in zaposljivosti, kot tudi modernizacija izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. 
Program Erasmus+ bo omogočil priložnosti za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in 
prostovoljno delo v tujini za več kot 4 milijone Evropejcev. 
 
Mobilnost osebja za namen poučevanja (Erasmus+ STA) in usposabljanja (Erasmus+ STT) v okviru 
programa Erasmus+ med programskimi državami (KA103) se nanaša na mobilnost učnega osebja 
visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti / in usposabljanja na instituciji 
gostiteljici v tujini ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.. 
 
Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami, so 
članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Turčija, Republika Severna Makedonija in 
Srbija. 
 
Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, kar potrdi s podpisom Sporazuma za 
mobilnost osebja z namenom poučevanja /in usposabljanja (Staff Mobility Agreement for 
Teaching/and Training) pred začetkom obdobja mobilnosti.  

 

2. UPRAVIČENI KANDIDAT IN OSNOVNI POGOJI, KI JIH MORAJO KANDIDATI IZPOLNJEVATI 

 
Na razpis se lahko prijavijo:  

1. osebe, ki delajo na FKPV (preko pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb), in  

2. so državljani Republike Slovenije oziroma imajo stalno bivališče ali status begunca v Republiki 

Sloveniji ali eni od držav članic EU.  

 

Udeleženec mobilnosti za isto mobilnost ne sme prejeti sofinanciranja morebitnega drugega 

delodajalca ali projekta. 

 

3. TRAJANJE AKTIVNOSTI 
 
Mobilnost zaposlenih lahko po pravilih programa traja od 2 do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti. V vseh 
primerih mora poučevanje zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katero koli krajše obdobje 
bivanja). Ob kombinaciji predavanj z usposabljanjem za razvoj pedagoških veščin velja izvedba 
predavanj vsaj 4 ure / teden (za KA103). 
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Na razpis je mogoče prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene od 1. 6. 2020 do najkasneje 30. 9. 2021. 
Dotacija se ne sme dodeliti  za aktivnosti, ki so se že končale v času oddaje vloge za dotacijo in za katere 
ni bila izdana pogodba o Erasmus+ financiranju pred zaključkom mobilnosti. 
 
 

4. ERASMUS+ FINANČNA DOTACIJA ZA MOBILNOST OSEBJA  
 
Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. 
 
Najvišji znesek  dotacije predstavlja vsoto dotacije za bivanje in dotacije za pot. V skladu s slovensko 
zakonodajo se kandidatu izplača dotacija v višini dejanskih stroškov, skladno z obračunanim potnim 
nalogom. Kandidatu bodo povrnjeni dejanski stroški po obračunu potnega naloga oziroma predložitvi 
ustreznih dokazil o poti (vozovnice, računi, …). 
 
FKPV je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije (Cmepius). Erasmus 
mobilnost ni povezano pot z delom po avtorski pogodbi. Z vami sklenemo dogovor o financiranju in 
vam povrnemo stroške kot fizični osebi na podlagi računov in dnevnic po Uredbi (4. točka 107. člena 
ali 4. točka 108. člen Zdoh-2). Originalna dokazila se morajo hraniti na matični članici še 5 let po 
prejemu končnega nakazila. 
 
Vsaka mobilnost je upravičena do dodelitve zgolj ene dotacije iz proračuna EU.  
 
Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička za prejemnika. Finančni 
transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi. 
 

Dovoljena je mobilnost visokošolskega osebja, ki za obdobje mobilnosti ne prejme dotacije EU (zero-

grant), pri čemer pa lahko izkoristi prednosti programa ERASMUS+. 

 
 

4.1. Dotacija za pot 
 
Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na 
povezavi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en 
Razdalja potovanja je razdalja med FKPV (Celje, Slovenija) in krajem izvajanja aktivnosti, medtem ko 
znesek pokriva potne stroške do kraja izvajanja in nazaj. Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je 
dejansko uporabljen.  
 
Za končni izračun se upošteva dejanski strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine 
najvišjega zneska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Tabela: Izračun dotacije za pot na udeleženca glede na oddaljenost (po kalkulatorju Erasmus) gostujoče 
institucije. V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež FKPV, Celje 

Razdalje Znesek 
od 0 do 99 km: 20 EUR  

od 100 do 499 km: 180 EUR  

od 500 do 1999 km: 275 EUR  
od 2000 do 2999 km: 360 EUR  
od 3000 do 3999 km: 530 EUR  
od 4000 do 7999 km: 820 EUR  
za razdalje 8000 ali več km 1500 EUR 

 
 

4.2. Individualna podpora (podpora za bivanje) 
 
Podpora za bivanje je odvisna od države gostiteljice in se določi na podlagi števila dni mobilnosti. 
 
Tabela: Najvišji zneski  Erasmus+ dotacije  za bivanje glede na državo mobilnosti 

Država gostiteljica  Mobilnost osebja 

 Znesek na dan v EUR 

Danska, Finska, Islandija, Irska,  Luksemburg, 

Švedska, Združeno Kraljestvo, Lihtenštajn, 

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, Slovenija, Republika Makedonija, Turčija, 

Srbija 

140 

 
6. RAZPOLOŽLJIVA MESTA 

- 16 dotacij za mobilnost osebja za usposabljanje v tujini. 
 

 
7.  POSTOPEK PRIJAVE 

 
Kandidat odda  Prijavo za ERASMUS+ mobilnost  2020 (Prijava na STT): 

- Oddajo osebno na FKPV 
- Pošljejo po pošti (FKPV, Lava 7, Celje) 
- Pošljejo na mail: erasmus@fkpv.si  

 
Rok za prijavo je 1. 10. 2020 oziroma do zapolnitve mest. 
 
 
 
 

mailto:erasmus@fkpv.si
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V primeru, da FKPV prejme večje število prijav kot je število dotacij, se prijavitelje izbere po naslednjih 
merilih: 
 
Merila za izbor kandidatov za izmenjavo 

Kriterij Vrednost 
kriterija 

1. Sodelovanje z FKPV (aktivnejše sodelovanje, večja angažiranost, posebni 
doprinos, dosežki, …) 

40 % 

2. Načrt predavanj 30 % 

3. Korist izmenjave za FKPV (vključevanje predavateljev, ki želijo razvijati skupne 
projekte in nadaljnje sodelovanje s partnersko inštitucijo, …) 

20 % 

4. Mobilnost udeležencev, ki še niso bili na izmenjavi v tujini 10 % 
Skupaj:  100 % 

 
Izbor kandidatov bo sprejela komisija v sestavi: 

- Dekan FKPV 
- Direktor FKPV 
- Erasmus+ koordinator FKPV 

Komisija bo kandidate razvrstila v vrstni red glede na dobljene točke po kriterijih za izbiro kandidatov 
in jim posredovala sklepe o odobreni mobilnosti. 
 
Po končanem izbirnem postopku bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni o rezultatih po e-pošti. 
 
Morebitne pritožbe na postopek izbora zaposlenih bo reševala komisija za izvedbo postopka, v 
primeru nerešene pritožbe pa direktor FKPV. 
 
 

8. POSEBNA OBRAVNAVA IN PODPORA UDELEŽENCEM MOBILNOSTI S POSEBNIMI 
POTREBAMI  

 
V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave 
pri določanju pogojev sofinanciranja. 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.  
 
Udeleženci s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na Erasmus+ mobilnost, lahko zaprosijo za dodatna 
finančna sredstva. Poziv k oddaji vlog za dodelitev dodatnih finančnih sredstev in Vloga za dodelitev 
dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami v okviru programa Erasmus+ sta objavljena 
na spletni strani FKPV in sicer TUKAJ.  
 

9. DODATNA PRAVILA V ČASU SPREMENJENIH OKOLIŠČIN POVEZANIH S PANDEMIJO COVID-
19  

 
Z namenom doseganja ciljev in večje vključenosti posameznikov v aktivnosti progama, je Evropska 
komisija definirala dodatna pravila, s katerimi omogoča izvedbo t. i. virtualnih oz. kombiniranih 
mobilnosti, ki bodo veljala v času spremenjenih okoliščin za prihodnje aktivnosti. Nova, dodatna 

https://www.fkpv.si/mednarodno-sodelovanje/erasmus/posebni_erasmus/
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pravila, veljajo za vse projekte v teku, pri akciji KA103, za vse udeležence mobilnosti, študente, 
profesorje in strokovno osebje. Dodatna pravila se nanašajo na možnost izvedbe kombiniranih 
mobilnosti, torej kombinacija virtualne in fizične mobilnosti. V primeru, če fizična mobilnost res ni 
mogoča, se priporoča izvedba kombinirane mobilnosti: začetek izmenjave virtualno in nato izvedba 
fizične mobilnosti (ali obratno). Fizična mobilnost mora zadostiti pogoju minimalnega trajanja 
aktivnosti kot ga določa relevanten Vodnik za prijavitelje.  
 
V celoti izvedena samo virtualna mobilnost je upravičena samo v primeru višje sile (pandemija in 
izredne razmere). Osnovna pravila programa Erasmus+ ostajajo nespremenjena in še vedno se v prvi 
vrsti spodbuja fizična mobilnost.  
 

10. DODATNE INFORMACIJE  
 
Petro Golob, Erasmus+ koordinator 
e: erasmus@fkpv.si 
t: 03/4285557 
 
 
Datum objave razpisa: 1. 9. 2020 
 
 
 

mailto:erasmus@fkpv.si

