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poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
usposabljanja (PSI)

Alen Kraševec, CMEPIUS



O čem bo tekla beseda?

• Zakaj Erasmus+

• OID – organisation identification (prej PIC številka)

• Pravila akcij KA102/KA116

• Ključna vprašanja za pripravo projekta

• Finance

• Spletna prijavnica
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Erasmus+  2014 - 2020 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

MLADINA in ŠPORT

INVESTICIJA v izboljšanje sistemov izobraževanja in usposabljanja, 
mladinskega dela in športa v državah Evrope in širše katere cilj je 

izboljšanje položaja družbe kot celote

ERASMUS+  14.7 mrd EUR
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Posebni cilji programa Erasmus+

• izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti …

• spodbujati krepitev kakovosti, odličnost inovacij in 
internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij …

• spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega
učenja …

• izboljšati mednarodno razsežnost izobraževanja in 
usposabljanja …

• izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko
jezikovno raznolikost in medkulturno zavest EU …
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Razpoložljiva sredstva za razpis 2020
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Statistika (http://statistike.cmepius.si/)
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Ključni viri informacij

• Vodnik za prijavitelje 2020 –
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-
guide-2020_sl.pdf

• Spletna stran CMEPIUS; Razpis 2020 -
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/

• Spletna stran – strateški dokumenti -
https://www.cmepius.si/knjiznica/razvijamo-za-vas/
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2020_sl.pdf
http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/
https://www.cmepius.si/knjiznica/razvijamo-za-vas/


Poklicno in strokovno izobraževanje in 
usposabljanje
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Organisational Identification Code (OID)

• V programu Erasmus+ se mora vsaka organizacija, ki želi 
sodelovati v kateri koli decentralizirani aktivnosti 
programa (kot prijavitelj ali partner), registrirati na 
portalu Erasmus+ and European Solidarity corps in 
pridobiti t. i. OID kodo (prej PIC koda). Za sodelovanje v 
centraliziranih akcijah je še vedno potrebna PIC koda.

• Vsaka organizacija, ki je že imela PIC kodo, je kodo OID 
prejela avtomatsko. Vse informacije najdete na portalu.
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
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https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-
registration/screen/home



http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-erasmus-2020/
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Kdo se lahko prijavi?

• Ponudnik PIU, ki pošilja dijake in osebje v tujino

• Koordinator nacionalnega konzorcija za mobilnost. 
Konzorcij sestavljajo vsaj 3 ponudniki PSI. 

• vsaj dve organizaciji v času prijave (pošiljateljica in 
prejemnica)

POSREDNIŠKE ORGANIZACIJE! 
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Kaj je projekt?

PROJEKT – časovno in ciljno usmerjen PROCES, da z načrtovanimi
AKTIVNOSTMI DOSEŽEMO zastavljen CILJ. 

Projekt prinaša konkretne učinke.

Kaj je mobilnost?

MOBILNOST – sredstvo, pot za dosego cilja
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KA1: Projekti mobilnosti

Pričakovani učinki na učeče se: 

- izboljšan učni uspeh; 

- boljša zaposljivost in poklicne možnosti; 

- okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo; 

- večja samostojnost in samozavest; 

- izboljšano znanje tujih jezikov; 

- okrepljena medkulturna zavest; 

- aktivnejša udeležba v družbi; …

Vodnik str. 32 17



KA1: Projekti mobilnosti

Pričakovani učinki na strokovno osebje:

Boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi

profili; izboljšano znanje tujih jezikov; boljše razumevanje
družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje
nanjo, …

Pričakovani učinki na organizacijo: 

okrepljena zmogljivost delovanja na ravni EU/mednarodni
ravni; inovativna in boljša usmerjenost v njihove ciljne 
skupine; bolj sodobno, dinamično, predano in strokovno
okolje v organizaciji ….    
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KA1: Projekti mobilnosti

• Trajanje projekta od 12 do max 24 mesecev

• PROJEKT ≠ MOBILNOST!

• Vključuje: 

PRIPRAVO

IZVEDBO MOBILNOSTI

NADALJNJE SPREMLJANJE

• Okrepljena jezikovna podpora v vseh fazah projekta

spletna jezikovna podpora
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• KA102 ali KA116?

KA102: brez listine

KA116: z listino (11)

• Erasmus PRO: od 3 do 12 mesecev; 

možnost pripravljalnega obiska:

- trajanje: največ 3 delovne dni, v kar ni zajet čas poti; 

- vsak pripravljalni obisk je omejen na enega udeleženca; 

- 1 pripravljalni obisk/ 1 organizacijo gostiteljico
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Možne aktivnosti

1) MOBILNOST DIJAKOV

a) kratkotrajna mobilnost: 2 tedna do 3 mesece

b) ERA PRO: od 3 do 12 mesecev

• delovna praksa

• dijaki poklicnih in strokovnih šol s statusom +

tisti bivši dijaki, ki so pravkar zaključili šolanje (POZOR: praksa
mora biti opravljena v roku 1 leta od zaključka šolanja)
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2. MOBILNOST OSEBJA

a) Teaching/training assignments 
=poučevanje/usposabljanje

• strokovno osebje iz PIU organizacije (učitelji, vodje
usposabljanj, učitelji prakse, administrativno osebje …)

• mentorji iz podjetij

• mentorji iz podjetij iz tujine

• 2 dni (zaporedna in brez poti) do 2 meseca

• STRUKTURIRAN TEČAJ! 
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b) Usposabljanje osebja

• delovna praksa

• senčenje na delovnem mestu (job shadowing)

• 2 dni (zaporedna in brez poti) do 2 meseca

3. SPREMLJEVALNE OSEBE
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V katere države lahko izvedete mobilnosti?
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Erasmus+ ni MUS, pomaga pa!

RAZMISLEK

Kakšne so potrebe vaše organizacije? 

Na katerih področjih ste šibki?

Kje želite dodatni razvoj?

Kakšni so splošni cilji razvoja vaše organizacije?

Ali mobilnost lahko prispeva k doseganju teh splošnih ciljev?

Je projekt vključen v življenje šole ali je zgolj njen podaljšek?

Ali se projekti na šoli dopolnjujejo in so odraz vizije in 

vrednot šole?

Kakšno spremembo si želite?
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Ste zmedeni pri terminologiji?

• AKTIVNOST = kar se dogaja med projektom, kaj delamo

• IZDELEK = nekaj materialnega, kar smo naredili, prenesli …

• REZULTAT = sinergična posledica aktivnosti IN izdelkov OB koncu
projekta

• UČINEK = sinergična posledica aktivnosti, izdelkov IN rezultatov
pretežno PO KONCU projekta

• CILJNE SKUPINE = skupine posameznikov, na katere projekt
kakor koli vpliva, se jih “tiče”

• DISEMINACIJA = širjenje informacij, obveščanje in promocija 
projektnih rezultatov 
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Prva pomoč 
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• matrika Učinek+

• eTwinning

• School education Gateway

• ECVET



Matrika Učinek+

https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
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https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation


eTwinning

• iskalnik projektnih partnerjev,

• iskalnik projektih idej in projektov/aktivnosti,

• nadgradnja strokovnih kompetenc,

• prostor projektne diseminacije,

• varen virtualni prostor izmenjave,

• www.etwinning.net v 24 jezikih (tudi SI).

*BREZPLAČEN, PROSTO DOSTOPEN PORTAL*
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http://www.etwinning.net/
https://www.youtube.com/watch?v=zdmUFgsM2yE
https://www.youtube.com/watch?v=zdmUFgsM2yE


School education Gateway
https://www.schooleducationgateway.eu/sl/pub/latest.htm
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ECVET
• Okvir/priporočila, ki omogočajo lažji transfer, 

priznavanje in vrednotenje učnih izidov.

• Ključni elementi ECVETA: ocenjevanje, potrjevanje in 
priznavanje.

• Odgovornosti so vnaprej določene in porazdeljene med 
udeleženimi organizacijami.

• Vnaprej določeni postopki ocenjevanja (Kdo naredi kaj; v 
kateri fazi projekta.

• Individualiziran pristop. 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/ecvet-toolkit
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Pravila za dodelitev nepovratnih sredstev
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• Vsi stroški neposredno vezani na izvedbo aktivnosti 
projekta mobilnosti (npr priprava udeležencev, ipd)
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Število mobilnosti Znesek

do vključno 100 mobilnosti 350 EUR

nad 100 mobilnosti 200 EUR

Organizacijska podpora



Potni stroški

• kritje stroškov povratne poti

• upošteva se razdalja med krajema in ne pot tja in 
nazaj

• enota za izračun: razdalja (kalkulator razdalje)
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Razdalja potovanja Znesek

med 10 in 99 km 20 EUR na udeleženca

med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca

med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca

med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca

med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca

med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca

8000 km ali več 1500 EUR na 

udeleženca

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl


Individualna podpora

• kritje stroškov bivanja med mobilnostjo 
• enota za izračun: dan
• po potrebi vključite dneve poti (max. 2 dni za pot)
• zneski za individualno podporo->  http://www.erasmusplus.si/wp-

content/uploads/2019/09/zneski_za_izracun_dnevnih_sredstev_2020.pdf
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Jezikovna podpora

• kritje stroškov jezikovne priprave:

– mobilnosti dijakov, ki trajajo najmanj 19 dni brez poti

– jezik pouka/dela v tujini in za jezike, ki jih ne pokriva spletna jezikovna podpora 
(OLS)!

• znesek na enoto: 150 EUR/dijaka
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Podpora za posebne potrebe:
• Zaprosi se do 100% dejanskih stroškov. To so stroški, ki nastanejo poleg stroškov na enoto. 

Obvezno utemeljiti v prijavnici! 

Oseba s posebnimi potrebami je morebitni udeleženec, katerega okoliščine, povezane s telesnim, 
duševnim ali zdravstvenim stanjem, so takšne, da njegova udeležba v projektu ne bi bila mogoča 
brez dodatne finančne podpore (vodnik str. 44).

Izredni stroški:
100% upravičenih stroškov, ki so povezani z udeležbo dijakov z manj možnostmi;

• 80% upravičenih stroškov za drage potne stroške:

– če prispevek na enoto ne krije vsaj 70% teh stroškov;

– prispevek na enoto za pot ALI izredni stroški za drage potne stroške – NE OBOJE HKRATI! 

POZOR: V sami prijavnici morate opisati načrt poti, na osnovi katerega pogojno odobrimo 
sredstva za drage potne stroške. Potrebno je dobro utemeljiti prošnjo za ta sredstva, saj 
se bo na podlagi utemeljitve presojalo, ali se sredstva odobrijo.
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Bodite na tekočem

• Erasmus+ spletna stran http://www.erasmusplus.si/

• CMEPIUS spletna stran https://www.cmepius.si

• Spletne statistike http://statistike.cmepius.si/

• CMEPIUS dogodki 

• CMEPIUS Facebook https://www.facebook.com/Cmepius/

• CMEPIUS YouTube https://www.youtube.com/user/cmepius1

• E-novičke PRIJAVA

• Publikacije https://www.cmepius.si/knjiznica/
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KONTAKT
Neža Repanšek

neza.repansek@cmepius.si

Alen Kraševec

alen.krasevec@cmepius.si

mailto:neza.repansek@cmepius.si
mailto:alen.krasevec@cmepius.si

