
 
 
 

Erasmus+ 2022/2023 
 

 

INTERNI RAZPIS ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z 

DELOM V TUJINI (v nadaljevanju PUD) 

 

Splošno 

Osnova za objavo internega razpisa je Obvestilo o izboru v okviru programa Erasmus+, Ključni ukrep 1, 

razpis Erasmus+ 2022 z dne 23. 5. 2022.  

Število prostih mest za izvedbo mobilnosti dijakov, ki bodo v tujini opravljali praktično usposabljanje z 

delom pri delodajalcu: 38 

Šola v tujini sodeluje s preverjenimi projektnimi partnerji, s tem pa skrbimo za ustrezno kakovost 

usposabljanja in varnost udeležencev. 

Termin opravljanja PUD v tujini: 22. 5. 2023 - 16. 6. 2023 

Čas za pot: načeloma +2 dni (v tujino se gre načeloma en dan pred pričetkom opravljanja PUD-a in 

nazaj en dan po zaključku opravljanja PUD-a) 

DESTINACIJE OPRAVLJANJA PUD V ŠOLSKEM LETU 2022/2023: Nemčija, Litva, Španija, Portugalska, 

Francija (šola si pridržuje pravico do sprememb). 

Namen mobilnosti 

Pridobitev in izpopolnitev tako ključnih oz. splošnih kot strokovnih kompetenc (znanj), 

z namenom boljše zaposljivosti na trgu dela ob vstopu na le-tega. 

KJE SE DIJAKI PRIJAVITE: Na spletni strani  https://www.vegova.si/obrazci/ se nahaja elektronska 

prijavnica (dijaki so o možnosti prijave obveščeni tudi preko elektronske pošte). Do nje lahko 

dostopate tudi neposredno s klikom na to povezavo. Obvezna priloga prijavnice je soglasje staršev 

(obrazec »Soglasje staršev« je priloga 1 tega internega razpisa). 

ROK ZA PRIJAVO: 6. 1. 2023 

KAJ MORATE STORITI PO ELEKTRONSKI PRIJAVI 

Oddaja življenjepisa in motivacijskega v angleškem jeziku: lahko se odda že skupaj ob prijavi (kot 

priloga). Ali se pošlje naknadno na elektronski naslov: mic@vegova.si ROK ZA ODDAJO JE 6. 1. 2023 

Sledi pregled prijavljenih dijakov in njihovih oddanih življenjepisov ter motivacijskih pisem in soglasij 

staršev. Tisti, ki bodo pravočasno oddali te zadeve, se bodo uvrstili v nadaljnji izbor. 

https://www.vegova.si/obrazci/
https://forms.office.com/r/9xJxrEEgJA
mailto:mic@vegova.si


 
 
 
 

V nadaljnji izbor se uvrstijo dijaki, ki: 

- Pravočasno oddajo elektronsko prijavo, s priloženim Soglasjem staršev. ROK ZA ODDAJO: 6. 1. 

2023 

- Pravočasno oddajo življenjepis in motivacijsko pismo (v angleškem jeziku). ROK ZA ODDAJO: 

6. 1. 2023 

- Ob ocenjevalnem obdobju (t. j. na dan 15. 1. 2023) prijavljen dijak nima zaključenih negativnih 

ocen.  

 

Sledi ocenjevanje dijakov po naslednjih kriterijih: 

 

1. Povprečna ocena iz strokovnih predmetov 

2. Povprečna ocena iz angleškega jezika 

3. Mnenje razrednika 

4. Mnenje profesorja stroke – mnenje bo podal profesor, katerega dijak sam predlaga v prijavnem 

obrazcu (profesor mora poučevati dijaka strokovni predmet). 

5. Mnenje svetovalne službe 

+ Poseben, dodaten kriterij - dijaki z manj priložnostmi (DMP), med katere se šteje osem glavnih 
kategorij ovir*, ki jih program Erasmus+ program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju 
polne vključitve (navedeni v zaključku tega internega razpisa). 

Vsak izmed kriterijev od tč. 1 – 5 se vrednoti z ocenami 1 – 5.  

Dijaki, ki so izbrani za opravljanje PUD v tujini: gleda se povprečna ocena od največje proti najmanjši. 

Poseben, dodaten kriterij, se gleda v primeru, če bosta dva dijaka z istima številoma točk po zgoraj 

navedenih kriterijih. Poseben, dodaten kriterij, se vrednoti z 1. točko, če dijak spada v to kategorijo 

(vsaj v eni izmed navedenih točk) ali 0 točk, če ne spada v to kategorijo.  

Če bo prijav več kot prostih mest in bosta po točkovanju na zadnjem še razpoložljivem mestu dva ali 

več dijakov z isto povprečno oceno, se bo sestala posebna komisija (sestavljali jo bodo: ravnatelj, 

predstavnica svetovalne službe in vodja MIC Ljubljana), ki bo na podlagi strokovnega posveta izbrala 

dijaka za opravljanje PUD v tujini.  

ZAKLJUČEK 

Po vrednotenju vseh kriterijev, se naredi seznam dijakov, ki so izbrani za opravljanje PUD v tujini.  

 

Destinacija opravljanja PUD ni v domeni dijakov. Dijaki bodo o izboru obveščeni predvidoma do  

28. 2. 2023. 

 

 



 
 
 
Povzetek iz spletne strani https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-

sodelovanja/vkljucujoci-erasmus/  

V želji, da bi bil Erasmus+ program dostopen kar se da široki skupini udeležencev in udeleženk 
spodbujamo institucije k vključujočim pristopom, v vseh projektnih fazah in vseh fazah aktivnosti. 

Evropska komisija je za lažje izvajanje vključujočega pristopa pripravila krovni strateški dokument 
Implementation guidelines Erasmus+ and European Solidarity Corps Inclusion and Diversity Strategy 
oz. Strategijo vključevanja in raznolikosti. V Strategiji je identificiranih osem glavnih kategorij ovir*, ki 
jih program identificira kot najpogostejše pri onemogočanju polne vključitve: 

i. Posebne potrebe: fizične, duševne, intelektualne ali senzorične motnje. 
ii. Zdravstvene težave: hude oz. kronične bolezni, zdravstvene motnje, druga telesna ali duševna 

stanja. 
iii. Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: manjša učna uspešnost, mladi, ki 

zgodaj opustijo šolanje, in brezposelni mladi, nizko kvalificirani odrasli. 
iv. Kulturne razlike: posamezniki z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti, 

pripadniki nacionalnih ali etničnih manjšin, uporabnike znakovnega jezika oz. z jezikovnim 
prilagajanjem, težave s kulturno vključenostjo itd. 

v. Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, 
(nekdanji) storilci kaznivih dejanj in uporabniki drog/alkohola, ostala socialna marginalizacija, 
specifične družinske okoliščine (prva oseba v družini, ki se izobražuje na terciarni ravni, starši 
(zlasti samohranilci/samohranilke), skrbniki, hranitelji, sirote, osebe iz institucionalne oskrbe 
itn.). 

vi. Ekonomske ovire: nizki življenjski standard, nizki dohodki, izobraževanje ob delu, prejemniki 
socialnovarstvenih dodatkov, dolgotrajno brezposelni, negotove življenjske razmere ali 
revščina, brezdomci, finančne težave itd. 

vii. Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacije zaradi spola, starosti, etnične pripadnosti, 
religije, prepričanj, spolne usmerjenosti, invalidnosti ali kadar gre za kombinacijo ene ali več 
omenjenih diskriminatornih ovir. 

viii. Geografske ovire: življenje na oddaljenih ali podeželskih območjih, majhnih otokih ali v 
obrobnih oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, 
slaba infrastruktura) itd. 

  

https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/vkljucujoci-erasmus/
https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje/moznosti-sodelovanja/vkljucujoci-erasmus/
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/05/implementation-inclusion-diversity-apr21_en1.pdf
https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2021/10/Strategija-vkljucevanja-in-raznolikosti.pdf


 
 
 

Priloga št. 1 – Soglasje staršev 
 

 

SOGLASJE STARŠEV 
za opravljanje PUD v tujini / mobilnost v tujini v š. l. 2022/2023  

 
 
Spodaj podpisani ______________________________________, starš/skrbnik,  
                        (ime, priimek starša oz. skrbnika)  
 
dijaka _________________________________, s podpisom izjavljam, da soglašam z odhodom   
                       (ime in priimek dijaka)  
 
mojega otroka na mobilnost v tujino.  
 
Prevoz, namestitev in osnovne stroške za prehrano ter zdravstveno zavarovanje v tujini plača šola.  

Šola navedene stroške poravna neposredno partnerski organizaciji ali v obliki individualne podpore, ki 

jo prejme dijak s strani šole pred odhodom v tujino (sklene se pogodba). Ker gre za sofinanciranje 

navedenih zadev, si dijak za lastne potrebe s sabo vzame tudi svoj denar. 

Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja si mora dijak urediti sam, pred odhodom v tujino.  
 
Dijak lahko svojo mobilnost odpove kadarkoli. Pisno odpoved bo podal Erasmus+ koordinatorju na 
Vegovi Ljubljana, ki z odpovedjo seznani tudi institucijo gostiteljico. Dijak oz. njegovi starši/zakoniti 
zastopniki bomo šoli povrnili do takrat nastale stroške povezane z izvedbo mobilnosti.  
 
V primeru odpovedi zaradi višje sile bo dijak obvestil Erasmus+ koordinatorja na Vegovi Ljubljana. Kot 
višja sila so mišljene nepredvidljive izjemne razmere ali dogodek, na katere udeleženec ne more 
vplivati in ki jih ni mogoče pripisati njegovi napaki ali malomarnosti. 
 
Podpis Staršev/skrbnikov:  _____________________  
 
 
Telefonska številka staršev oz skrbnikov:  
 
_________________________  
  

Kraj in datum: ____________________  
 
 
Podpisana/podpisani sem seznanjena/seznanjen:  

- da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za namen organizacije in izvedbe 
mobilnosti; 

- da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki 
jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega pisnega soglasja;  

- s pravico, da lahko soglasje o obdelavi osebnih podatkov kadarkoli prekličem. 


