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PRAVILNIK O IZRAČUNU DOTACIJ ZA MEDNARODNE MOBILNOSTI DIJAKOV  

V ŠOLSKEM CENTRU NOVA GORICA 

 

V okviru programa »Erasmus+ poklicno izobraževanje in usposabljanje« je Šolski center Nova Gorica izvajalec  

projektov mednarodnih mobilnosti za posameznike. To so dijaki in strokovni delavci Šolskega centra Nova 

Gorica (v nadaljevanju »šola«).  

Za spremljanje in vodenje projekta šola uporablja orodje Mobility Tool+.  

1. ČLEN  – PREDMET PRAVILNIKA 
 
Šola bo udeležencu zagotovila podporo za sodelovanje v aktivnosti mednarodne mobilnosti za opravljanje 

delovne prakse (PUD) v okviru programa Erasmus+ KA1-mobilnost posameznikov (v nadaljevanju 

»udeleženec«). O medsebojnem sodelovanju šola ter dijak (v primeru mladoletnosti sporazum podpiše 

straš/skrbnik) skleneta sporazum, ki ga stranki podpišeta pred odhodom v tujino.  

2. ČLEN – IZBOR UDELEŽENCEV 

Udeleženci mednarodne mobilnosti, ki so upravičenci podpore za izvedbo projekta, so dijaki, ki so se prijavili 

na razpis in bili izbrani za opravljanje delovne prakse v tujini. Udeleženci so tudi strokovni delvaci šole, 

vendar niso predmet tega Pravilnika, saj finance za odhod v tujino urejajo preko službenega potnega naloga.  

3. ČLEN – FINANČNA PODPORA 
 

3.1. Udeleženec prejme finančno podporo iz evropskih sredstev Erasmus+ za obdobje mobilnosti, ki ne sme trajati 

manj kot 14 dni in več kot 12 mesecev. Podpora je določena z zneski dnevnih dotacij, ki so s strani Evropske 

komisije določene za vsako leto posebej. Tabela je objavljena na www.erasmusplus.si. Podpora je omejena glede 

na število dni v tujini, in se izračuna za vsakega udeleženca posebej.  

  

3.2.     Aktivnosti, za katere udeleženec prejme podporo s strani šole, so: stroški poti od šole pošiljateljice do šole 

gostiteljice, stroški nastanitve, lokalnega prevoza, hrane ter turističnega zavarovanja za čas bivanja v tujini.   

Podpora se izračuna na podlagi dejanskih stroškov, in sicer: 

- potnih stroškov od organizacije pošiljateljice do organizacije gostiteljice ter nazaj 

- za hrano in pijačo po predložitvi računov koordinatorki projekta 

- stroškov nastanitve 

- stroškov lokalnega prevoza. 

Potne stroške ter turistično zavarovanje šola uredi pred odhodom v tujino, tako da udeleženci največkrat nimajo 

dodatnih stroškov. Kadar jih imajo, ob vrnitvi predložijo račune (vozovnice) ter dobijo povrnjeno preko bančnega 

nakazila.3 

 

3.3.    Za potrebe projekta mora udeleženec mobilnosti zagotoviti dokazilo o dejanskih datumih začetka in konca 

bivanja v tujini (potrdilo o udeležbi, boarding pass, Europass mobility, training agreement). 

 

3.4.    Finančna podpora se ne sme porabiti za pokrivanje stroškov, ki se že financirajo iz evropskih sredstev. 

 

3.5.     Ne glede na člen 3.5. je dotacija združljiva z drugimi viri financiranja, vključno z morebitnimi prihodki, ki jih 
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udeleženec prejme za delo, opravljeno izven študija/prakse, vse dokler ustrezno izvaja aktivnosti določene v 

sporazumu.   

4. VRAČILO PODPORE 

Finančno podporo ali njen del mora udeleženec vrniti, če ne upošteva pogojev tega pravilnika. Če udeleženec 

prekine sporazum pred njegovim iztekom, mora vrniti znesek podpore, ki je že bil izplačana, razen če se dogovori 

drugače s šolo. Kljub temu pa je udeleženec, kadar mu zaključek aktivnosti mobilnosti, kot so opisane v 

sprazumu, prepreči višja sila, še vedno upravičen do zneska podpore, ki ustreza dejanskemu trajanju obdobja 

mobilnosti, kot je določeno v členu 3.1. Vsa preostala sredstva mora udeleženec vrniti, razen če se dogovori 

drugače s šolo. O takih primerih mora šola poročati Nacionalni agenciji (Cmepius), NA pa jih mora odobriti 

oziroma sprejeti.   

 

5. ČLEN – PLAČILNI POGOJI 
 

5.1     Udeležencu mednarodne mobilnosti se v tednu pred odhodom v tujino na njegov tekoči račun izplača podpora, 

ki je določena po pravilih iz člena 3.2.  

5.2 Udeleženec v času bivanja v tujini zbira vse račune (hrana, nastanitev, pot in lokalni prevoz) in jih mora na 

prvem srečanju po vrnitvi izročiti koordinatorki projekta, kot je bilo dogovorjeno na roditeljskem sestanku 

pred odhodom. Za pregledno zbiranje stroškov je udeleženec prejel tabelo, ki jo prav tako izpolnjeno odda 

koordinatorki projekta.  

5.3.    Če dijaku nakazana in predvidena sredstva s strani koordinatorke projekta niso zadostovala in ima za to     

ustrezna dokazila, bo šola udeležencu denar nakazala najkasneje v roku enega meseca po končani mobilnosti oz. ko 

udeleženec reši evalvacijski vprašalnik v orodju Mobility Tool+.   

 

6. ČLEN – DODATNI / IZREDNI STROŠKI 

Dodatni oziroma izredni stroški so lahko odobreni le s strani koordinatorke projekta po predhodni pisni najavi 

s strani udeleženca ali skupine udeležencev dan pred nastankom stroška, razen v izrednih primerih, ko se 

okoliščin ne da predvideti vnaprej.  

           Ta pravilnik začne veljati s 1. septembra 2017.  

 

 

Nova Gorica, 21.7.2017  

Koordinatorka projektov mednarodne mobilnosti  
Šolski center Nova Gorica 

Irena Četina 

 

 

 


