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Novo mesto, 26. septembra 2022    
Ref. št. projekta: 2022-1-SI01-KA122-VET-000068654 

 

 

RAZPIS PROSTIH MEST ZA  
SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI DIJAKOV 

V TUJINI 
 

Šolski center Novo mesto (ŠC NM) objavlja razpis za zbiranje prijav dijakov za 
sofinanciranje mobilnosti v tujini v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024.  
 

PREDMET RAZPISA:  
Dijaki se lahko prijavijo za udeležbo na mobilnosti v projektu, ki ga je prijavil ŠC NM 
v okviru  EU programa ERASMUS+, naslov projekta: Greenology – ekologija v stroki.  
Namen projekta je eko ozaveščanje dijakov in spodbujanje razmišljanja o 
posledicah naših dejanj na okolje v vsakdanjem življenju in v delovnem okolju. 
Projekt določa izvedbo mobilnosti v partnerski šoli v spremstvu 
učiteljev/strokovnih delavcev ŠC NM (v nadaljevanju spremljevalne osebe). V 
kolikor bo partnerska šola lahko organizirala obisk podjetja, bo le-ta vključen v 
program mobilnosti.   
 

Razpis je bil objavljen na spletni strani ŠC NM 26. septembra 2022 ob 8.00.  
 
Št. razpisanih mest: 30  
V primeru manjšega števila prijavljenih kandidatov je možno podaljšanje razpisnega 
obdobja. 
Trajanje mobilnosti: 10 dni + 2 dni potovanje 
 
 
SPLOŠNI POGOJI 
Na podlagi standardov kakovosti, ki jih določa EU program (https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-
mobility-nov-2020_sl.pdf) se lahko na razpis prijavijo dijaki vseh srednjih šol ŠC 
NM, ki imajo v tekočem šolskem letu status dijaka oz. so vpisani v program 
izobraževanja na ŠC NM.  

S prijavo na ta razpis, dijaki in njihovi starši prevzamejo odgovornost, da bodo 
upoštevali varnostne in zdravstvene ukrepe vseh vključenih držav: svoje, tranzitnih 
in države, v kateri se izvede mobilnost.  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sl.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sl.pdf
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-10/erasmus-quality-standards-mobility-nov-2020_sl.pdf
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Izbranim kandidatom bo odobreno sofinanciranje  kratkotrajne mobilnosti (deset 
dni bivanja v tujini z dvema dnevoma potovanja). Potovanje bo potekalo v skladu s 
priporočili priročnika »Zeleni Erasmus+« (https://www.cmepius.si/wp-
content/uploads/2021/09/letak_zeleniE_2021-1.pdf).    
 

PRIJAVNI POSTOPEK 
Kandidati se prijavijo na naslednji način:   
 
Na tej povezavi (Prijavnica), izpolnijo prijavnico za sodelovanje v EU projektu in pri 
tem uporabijo šolsko uporabniško ime in geslo.  
K prijavnici pripnejo:  
 

A) ŽIVLJENJEPIS - v celoti izpolnijo dve predlogi s pomočjo portala Europass. 
Ustvarijo svoj profil Europass in natančno sledijo navodilom, ki jih določa 
portal.  
Prva predloga se nahaja na https://europa.eu/europass/sl (v slovenskem              
jeziku), druga predloga pa na https://europa.eu/europass/en (v angleškem 
jeziku).  

  V predlogi morajo obvezno dodati nove razdelke:  
- Jezikovno znanje,  
- Komunikacijske in medosebne veščine ter  
- Drugo; razdelek Drugo je potrebno poimenovati z naslovom Digitalne 

kompetence in poklicna znanja. Le-te je v tem razdelku potrebno 
podrobno opisati. 

 
B) SPREMNO PISMO –  v celoti izpolnijo dve predlogi s pomočjo portala 

Europass in natančno sledijo navodilom, ki jih določa portal.  
Prva predloga se nahaja na EUROPASS (v slovenskem jeziku),  
druga predloga pa na EUROPASS (v angleškem jeziku)  
 

C) SOGLASJE STARŠEV- izpolnijo in podpišejo predlogo na povezavi. 
 
 
 

Prijava mora biti oddana do vključno 7. novembra 2022 do 23.59. 
 
Oddaja prijavnice po 7. novembru 2022 ne bo več možna. 
 
 
 
 
 
 

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/09/letak_zeleniE_2021-1.pdf
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/09/letak_zeleniE_2021-1.pdf
https://forms.office.com/r/MiDHC4TVpY
https://europa.eu/europass/sl
https://europa.eu/europass/en
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=sl&previous=https://europa.eu/europass/en
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=en&previous=https:%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen
https://www.sc-nm.si/projekti/erasmus-ka1/greenology
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POSTOPEK ODPIRANJA VLOG, OPRAVLJANJA RAZGOVOROV IN IZBIRE 
KANDIDATOV 
Tričlanska komisija za odpiranje vlog, opravljanje razgovorov in izbiro kandidatov, 
imenovana s strani direktorja ŠC NM, bo pregledala vse prispele vloge in jih 
obravnavala na podlagi spodaj navedenih kriterijev: 
 
 

1. KRITERIJI OCENJEVANJA ŽIVLJENJEPISA: 
Kandidat: 
- pripravi življenjepis na dani predlogi; 
- ustrezno označi stopnjo jezikovnega znanja; 
- podrobno opiše komunikacijske in medosebne veščine;  
- podrobno opiše digitalne kompetence; 
- podrobno opiše svoja poklicna znanja.  

 
Vsak naveden kriterij se oceni od 0 do 2, kjer je 0 = ni, 1 = ne dovolj jasno, 2 = jasno. 
Največje število doseženih točk je 10. 
 
Če kandidat življenjepis delno ali v celoti prepiše od drugega kandidata ali s 
svetovnega spleta, se prijava ne upošteva. 
 
 

2. KRITERJI OCENJEVANJA SPREMNEGA PISMA:  
Kandidat:  
- podrobno opiše razlog za sodelovanje v EU-projektu, 
- podrobno opiše svoj doprinos projektu,  
- podrobno opiše svoje osebnostne lastnosti, aktivnosti in interese, 
- podrobno opiše svoje dosežke na osebnem in strokovnem nivoju, 
- opiše razlog, zakaj meni, da je ravno on najprimernejši kandidat za 

razpisano mesto v mobilnosti, 
- podrobno opiše, kako bo svoje izkušnje iz projekta delil v šoli in izven 

nje, 
- pripravi ustrezno oblikovano in jezikovno ustrezno spremno pismo. 
 

Vsak naveden kriterij se oceni od 0 do 2, kjer je 0 = ni, 1 = ne dovolj jasno, 2 = jasno. 
Največje število doseženih točk je 14.  
 
Če kandidat spremno pismo delno ali v celoti prepiše od drugega kandidata ali s 
svetovnega spleta, se prijava ne upošteva. 
 
Komisija bo obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci 
zahtevane podatke in dokazila in poslane v roku.  
 



 

4 
 

Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni na e-naslov, ki ga bodo posredovali v 
prijavnici  do 18. novembra 2022.  
 
Kandidati, ki bodo zbrali vsaj 18 točk od 24 možnih točk, bodo vabljeni na razgovor, 
ki bo potekal od 28. novembra do 22. decembra 2022 med 7.00 in 15.00 uro.  
 
V kolikor odziva dijaka na vabilo na razgovor ne bo v za to določenem roku, bo 
priložnost dobil drugi kandidat. Izjema so dijaki, ki bodo dostavili originalno 
zdravniško ali drugo potrdilo. Za tega dijaka bo organiziran razgovor v drugem 
terminu, ki ga določi Komisija za odpiranje vlog in opravljanje razgovorov. Po 
določenem drugem terminu za razgovor, dijak izgubi možnost za sodelovanje v 
projektu. 

 

 
3. KRITERIJI OCENJEVANJA RAZGOVORA: 
Kandidat: 
- poda popolnoma samostojne odgovore ter zna jasno, nedvoumno 

odgovoriti na vprašanja;  
- dokaže, da pozna projekt, v katerem sodeluje, in EU program Erasmus+; 
- dokaže praktično uporabo angleškega jezika (komisija preveri 

razumevanje in usposobljenost za komunikacijo); 
- dokaže, da zna biti samostojen in prilagodljiv z odgovori, ki jih poda 

komisiji;  
- zna predstaviti svoje prednosti in pomanjkljivosti pri izboru pred drugimi 

kandidati; 
- pokaže inovativnost, kreativnost in zainteresiranost oz. močno motivacijo 

na podlagi zastavljenih vprašanj komisije; 
- pokaže, da je pripravljen na transfer znanj in izkušenj; 
- pokaže, da je odprt za nova spoznanja/znanja ter pokaže, da ve, kaj je 

medkulturni dialog. 
 
Vsak naveden kriterij se oceni od 0 do 2, kjer je 0 = ni, 1 = ne dovolj jasno, 2 = jasno. 
Največje število doseženih točk je 16. 
 

4. IZBIRA 
- pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki bodo na razgovoru zbrali 

najmanj 12 točk od 16 možnih točk.  
 

Če bo ustreznih kandidatov več kot 30, bomo pri izboru upoštevali še naslednje:  
- da redno opravljajo svoje šolske obveznosti; 
- da so aktivni v različnih dejavnostih: v šoli in izven šole (krožki, proste 

izbirne dejavnosti, projekti, sodelovanje pri organizaciji dogodkov, 
sodelovanje z organizacijami, izkušnje s podjetji).  
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V kolikor Komisija meni, da je potrebno, lahko kandidata povabi na dodatni 
razgovor.  
 
Kandidati bodo o rezultatih izbora obveščeni na e-naslov, ki ga bodo posredovali v 
prijavi do 20. januarja 2023. 
 
Dokončno mobilnost potrdi partnerska institucija v tujini, ki preverja reference v 
dogovoru s ŠC NM.  
 
Izbranim dijakom bo odobreno sofinanciranje bivanja v tujini. Višina lastnega 
finančnega prispevka bo znana do odhoda na mobilnost.   
 
Projekt spodbuja vključenost in raznolikost ter upošteva strategijo programa 
Erasmus+ tako, da spodbujamo mobilnost dijakov z manj priložnostmi, kamor 
sodijo: težave pri izobraževanju, ekonomske ovire, kulturne razlike, družbene ovire, 
geografske ovire, ovire, povezane z diskriminacijo... 
 
Za dodatne informacije in pojasnila so vam na voljo:   
 
Erasmus koordinatorica in vodja projekta, Alexia Rossi: alexia.rossi@sc-nm.si    
Koordinatorici na Srednji strojni šoli, Katarina Slapničar: katarina.slapnicar@sc-
nm.si  in Sanja Radošević: sanja.radosevic@sc-nm.si  
Koordinatorica na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, Maja Marič: 
maja.maric@sc-nm.si  
Koordinatorica na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli, Branka Klarić: 
branka.klaric@sc-nm.si  
Koordinatorica na Srednji zdravstveni in kemijski šoli, Katja Hrovat: 
katja.hrovat@sc-nm.si 

 
ŠC NM si pridržuje pravico do prerazporeditve dijakov in kakršnihkoli drugih 
sprememb, če pride do političnih ali drugih dogodkov, ki bi lahko pomembno 
vplivali na izvajanje mobilnosti v okviru Erasmus+ programa. 
 
 
 
 
 
 
Alexia Rossi, univ. dipl. fr.        Dr. Matej Forjan 
Erasmus koordinatorica          direktor 
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