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Razpis za praktično usposabljanje v tujini v okviru 
programa Erasmus+ KA1 

UVOD 

Tehniški šolski center (TŠC) je dal pobudo za nadaljevanje dela konzorcija, ki je bil leta 2017 
ustanovljen v okviru projekta VET Skills and Knowledge Exchange. V ta namen je v letu 2019 
na razpis programa Erasmus+ prijavil nov projekt z naslovom VET Skills and Knowledge 
Exchange 2 (VET SKE 2), ki predstavlja vsebinsko nadaljevanje predhodnega projekta. Člani 
konzorcija novega projekta so Tehniški šolski center Maribor, Biotehniška šola Maribor, 
Lesarska šola Maribor, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor in Srednja trgovska šola 
Maribor. Osnovni cilj konzorcija je ostal enak - dijakom dati priložnost za opravljanje prakse v 
podjetjih v drugih državah EU. 

Namen projekta je: 
- Izpopolniti model delovanja konzorcija, ki bo s svojo vsebino dela še naprej 

zagotavljal, da mobilnost postane stalna priložnost za pridobivanje dodatnih znanj, kar je 
v skladu s sprejetimi programi EU. 

- Z mobilnostjo dijakom v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) 
kontinuirano zagotavljati širše možnosti pridobivanja strokovnih, tehničnih in splošnih 
znanj, ter tako povečati njihove možnosti zaposlitve ob zaključku šolanja. 

- Prispevati k razvoju izobraževanja z vpeljavo drugih metod dela kot je npr. mobilnost 
ter s tem omogočiti širšo izmenjavo znanj in kompetenc znotraj EU.  

S pridobljenim projektom bo skupno 96 dijakom šol članov konzorcija omogočeno 3 tedensko 
praktično usposabljanje širom Evrope. 

Države gostiteljice, ki sodelujejo v projektu, so: Španija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, 
Poljska in Ciper. Z odločitvijo za sodelovanje v projektu dijaki soglašajo s pripravljenostjo za 

Naslov projekta: VET Skills and Knowledge Exchange 2 
(VET SKE 2)  

Koda razpisa: 01/2019
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mobilnost v eni od naštetih držav. Po izbirnem postopku bodo dijaki obveščeni o državi 
gostiteljici, v katero bodo napoteni. 
Po tem razpisu bo na prakso v izbrane od naštetih držav odšlo 32 dijakov. 

RAZPISNI POGOJI 
Člen 1 

POGOJI ZA PRIJAVO 

Na razpis se lahko prijavi dijak, ki v času prijave izpolnjuje naslednje pogoje: 

- je dijak ene od šol s področja PIU (glej tabelo 1); 

- je vpisan v enega od izobraževalnih programov in letnikov šolanja (glej tabelo 1);  

- bo ob odhodu na mobilnost (!) izpolnil zahtevano minimalno starost, to je 16 let; 

- glede državljanstva: 

  a) je državljan Slovenije  

         ali  

b) je državljan katere izmed članic EU z zakonitim prebivališčem v Sloveniji  

         ali  

c) je državljan države izven Evropske unije z zakonitim prebivališčem v Sloveniji; 

- ima osnovno znanje angleščine, ki je delovni jezik projekta. Minimalna stopnja znanja po 
oceni Lestvice skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike je A2. Dokazil o 
jezikovnih sposobnostih ni potrebno predložiti; 

- ima veljavne osebne dokumente: za državljane EU je to osebna izkaznica ali potni list in 
Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja; državljani izven EU pa potrebujejo 
dodatno še dovoljenje za prebivanje v Sloveniji; 
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Tabela 1 

Spisek šol z izobraževalnimi programi po letnikih, katerih dijaki lahko sodelujejo 
na razpisu 

SSI=srednje strokovno izobraževanje; PTI=poklicno tehniško izobraževanje; SPI = Srednje poklicno izobraževanje 
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ŠOLA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM LETNIK ŠOLANJA V 
ČASU PRIJAVE

Biotehniška šola Maribor Kmetijsko-podjetniški tehnik        1., 2. in 3. letnik

Veterinarski tehnik   1., 2. in 3. letnik

Naravovarstveni tehnik 1., 2. in 3. letnik

Lesarska šola Maribor Mizar                                                                         2. in 3. letnik

Gozdar 2. in 3. letnik

Lesarski tehnik 2., 3. SSI in 4.PTI

Gozdarski tehnik 2. in 3. letnik

Srednja gradbena šola 
in gimnazija Maribor

Pečar – polagalec keramičnih 
oblog

2. in 3. letnik SPI

Tesar 2. in 3. letnik SPI

Slikopleskar – črkoslikar 2. in 3. letnik SPI

Izvajalec suhomontažne gradnje 2. in 3. letnik SPI

Zidar 2. in 3. letnik SPI

Gradbeni tehnik 2. letnik SSI in 4. letnik 
PTI

Okoljevarstveni tehnik 2. letnik SSI

Tehniški šolski center Maribor Strojni tehnik 2. letnik SSI

Tehnik mehatronike 2. letnik SSI

Avtoserviser 2. letnik SPI

Avtokaroserist 2. letnik SPI

Oblikovalec kovin orodjar 2. letnik SPI

Mehatronik operater 2. letnik SPI

Inštalater strojnih inštalacij 2. letnik SPI

Srednja trgovska šola Maribor Aranžerski tehnik 2. in 3. letnik



Tabela 2 

Časovnica poteka mobilnosti in rok za prijavo 

Člen 2 

POSTOPEK PRIJAVE IN PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 

Vsa prijavna dokumentacija mora biti izpolnjena v angleščini.  

Prijave morajo biti oddane NA SPLETU. Prijavni obrazec najdete na tej povezavi. Upoštevajte 
rok za oddajo prijave naveden v tabeli 2.  

Zamujene prijave bodo zavrnjene. 
Priporočamo, da s prijavo ne čakate do zadnjega trenutka  in se tako izognete morebitnim 
težavam, povezanim s preobremenjenostjo sistema. 

Navodila in zahteve za izpolnjevanje spletne prijave: 

1. Poiščite projekt in ga potrdite: VET Skills and Knowledge Exchange 2 (s kratico VET SKE 2)  
2. Datoteke, ki jih prilagate ne smejo biti večje od 10 MB (vsaka posebej) 
3. Priložen video ne sme biti večji od 100 MB 
4. Priložene datoteke in video morajo biti poimenovani, kot je navedeno v prijavni dokumentaciji 

spodaj 
5. Med izpolnjevanjem prijavnice ni mogoče shraniti, zato vam svetujemo, da si pripravite 

osnutek v Wordovem dokumentu, kopirate in prilepite odgovore v spletno prijavo  
6. Ko prijavnico oddate je ni mogoče več spremeniti (!) 

POZOR! Za izpolnjevanje prijave potrebujete Gmail račun. Če ga že imate, prosimo, da 
se vpišete tukaj, če ne, prosimo, da ga ustvarite tukaj.
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Rok za oddajo prijav 27.05.2019 do 24. ure

             Potek mobilnosti

1. faza: Izbor dijakov za mob. 
             glej člen 4. od 28.05.2019 do 07.06.2019

2. faza: Priprava na mob. 
             glej člen 6. od 05.09.2019 do 25.09.2019

3. faza: Izvedba mob. 
            (predviden termin) 
             glej člen 7.

od 01.10.2019 do 31.10.2019

4. faza: Zaključek mob. z 
             evalvacijo 
             glej člen 8.

do 20.11.2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ZgZG9FLg2Hs_2eCd9IKpPzO6rZKXArSP2jPT908JpVji6w/viewform?usp=sf_link
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?hl=en-GB&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail?hl=en


7. Potrdilo o prejemu prijavnice bomo posredovali po elektronski pošti na vaš Gmail račun. V  
kolikor ga ne najdete, preverite še vsiljeno pošto! 

Člen 3 

SEZNAM PRIJAVNE DOKUMENTACIJE  1

1. Prijavnica v skladu z navodili. 

2. Europass življenjepis s sliko (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) 
v angleščini: z navedbo točnega naziva šole in izobraževanja, ki ga kandidat obiskuje, 
svojih delovnih izkušenj, sposobnosti itd. Izpolnite v skladu z vzorcem (!) ustrezno 
izpolnjenega Europass življenjepisa, ki ga  najdete ob prijavnici. Življenjepis mora 
vsebovati vse elemente vzorčnega življenjepisa, v nasprotnem primeru bo zavrnjen. 
Datoteka mora biti poimenovana na naslednji način: “Priimek_Ime_CV_EN”  (v PDF-ju, 
največ 10 MB)  

3. Kopija veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list in dovoljenje za 
bivanje v Sloveniji za nedržavljane EU), poimenovana na naslednji 
način:“Priimek_Ime_ID” (v PDF-ju, največ 10 MB)  

4. Motivacijski video maksimalno trajanje: 60 sekund. Video mora biti individualen. V njem 
morate pojasniti vsaj tri razloge, zaradi katerih bi se radi udeležili projekta VET SKE 2. 
Datoteka mora biti poimenovana na naslednji način: “Priimek_Ime_Video” (v formatu MP4, 
MOV ali AVI, največ 100 MB)  

Člen 4 

OSTALI POGOJI IN ZAHTEVE 

Koordinator si pridržuje pravico, da lahko od dijaka zahteva kakršnekoli potrebne dodatne 
informacije oz. pojasnila in/ali dodatna dokazila. Zahteve bodo posredovane samo po 

OPOMBA: Kakršnakoli dodatna sporočila oz. spremembe v povezavi z izborom bodo 
objavljena na povezavi  www.movingeneration.net. Koordinator  ni odgovoren za 
kakršnekoli  posledice v primeru, da kandidati ne preverjajo objav.

Če vaš video ni v enem od zgoraj navedenih formatov, ga prosimo, pretvorite v 
zahtevanega s programom, kot je npr. Online Convert.

Vsi osebni podatki, ki jih predložijo dijaki ob prijavi, bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe projekta VET SKE 2 in 1

obdelovani v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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elektronski pošti na naslov,  ki ga bo dijak navedel v prijavnici. Če dijak v roku 2 delovnih dni 
po prejemu zahtevka nanj ne odgovori, je njegova prijava avtomatično zavrnjena. 

Prosimo upoštevajte: 
> Koordinator ne bo upošteval nobene zamude pri oddaji prijavnice, ki je posledica težav s 
spletom. 
> Vsaka prijavnica, ki ne bo popolnoma in v celoti izpolnjevala zgoraj navedenih zahtev bo 
izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.  
> Koordinator si pridržuje pravico, da preveri resničnost dokumentov in izjav navedenih  v 
prijavnici. V primeru ponarejenih dokumentov ali neresničnih izjav je prijavnica neveljavna. 

Člen 5  

POSTOPEK OCENJEVANJA 

1. Preverjanje popolnosti prijavne dokumentacije  
2. Ocena prijavne dokumentacije v skladu s tabelo 3 

Tabela 3 

Ocenjevanje prijavne dokumentacije 

V nadaljnji izbor se bodo uvrstili dijaki ki bodo dosegli minimalno 20 točk (od 30 možnih). 
Dne 30.05.2019 bo izbor dijakov objavljen na spletni strani www.movingeneration.net.  

Na tej objavi bo naveden tudi kraj, čas in način razgovora za vsakega uvrščenega dijaka 
posebej! 

Osebni razgovori bodo ocenjevani v skladu s tabelo 4. 

Tabela 4 

Ocenjevanje osebnega razgovora 

Točke

Ocena dijaka, ki jo posreduje šola 0–10

Ocena prijavnice, življenjepisa in videa 0–20

Skupaj 30

Točke

Jezikovne sposobnosti dijaka 0–5

Pripravljenost in motivacija dijaka 0-15

Skupaj 20

� /�6 9

http://www.movingeneration.net/en/home_en/


Minimalno število točk, ki jih mora zbrati dijak za uvrstitev na mobilnost (skupno iz 3. in 4. 
Tabele), je 30 točk od 50 možnih.  

Prednost bodo imeli dijaki z višjim številom zbranih točk in dijaki, ki se niso udeležili 
mobilnosti v prejšnjem projektu VETSKE. Dijaki z doseženim vsaj minimalnim številom 
točk se bodo uvrstili na rezervno listo.  

Dokončni rezultati izbora bodo objavljeni na spletni strani koordinatorja in na https://
www.movingeneration.net/en/portfolio-items/vet-ske-2/. 

Za vsakega dijaka posebej bodo objavljene tudi države gostiteljice.  
Sočasno bo na isti spletni strani objavljen obrazec - Izjava dijaka za odhod na mobilnost. 
V roku 7 dni od objave rezultatov morajo dijaki svojo dokončno odločitev za odhod na 
mobilnost POTRDITI s podpisom te izjave.  
V primeru, da so dijaki še mladoletni, izjavo podpišejo starši oz. njihovi zakoniti 
zastopniki.   

Člen 6 

POPIS STROŠKOV, KI JIH KRIJE PROJEKT PROGRAMA ERASMUS+ 

• Nastanitev s polnim penzionom v času 3 tedenskega bivanja v tujini; 
• Strošek povratne poti v državo mobilnosti; 
• Kritje zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za nenamerno povzročitev škode tretji osebi in 

zavarovanja za kritje poškodb pri delu v času izvedbe mobilnosti;  
• Stroški priprave, organizacije in izvedbe projekta v vseh fazah mobilnosti; 
• Mentorstvo za obdobje trajanja projekta in podpora v vseh administrativnih in logističnih   
postopkih med bivanjem v tujini. 

Koordinator je odgovoren za finančno upravljanje, ki vključuje plačilo organizacijam v tujini, kritje 
stroškov zavarovanja in nakup vozovnic za udeležence.  

Dijaki z denarjem za kritje stroškov mobilnosti v nobenem primeru ne razpolagajo 
neposredno.
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Člen 7  

PRIPRAVA NA MOBILNOST 

Izbrani dijaki morajo sodelovati v vseh aktivnostih, ki bodo organizirane v času po izboru in pred 
začetkom mobilnosti v tujini.  
Ta čas je namenjen celoviti pripravi dijakov. Ta vsebuje kulturno, jezikovno, osebnostno in 
delovno pripravo. 
Jezikovna priprava bo potekala z uporabo spletne jezikovne podpore (Online Linguistic Support, 
OLS), ki bo sestavljena iz spletne jezikovne ocene in spletnega jezikovnega tečaja. 

Člen 8  

IZVEDBA MOBILNOST 

Izbrani kandidati morajo biti pripravljeni sprejeti vključitev na mobilnost za celotno obdobje 
trajanja 3 tednov.  

Potek mobilnosti bo nadzorovalo projektno osebje. Nudilo bo oporo tako podjetjem kot dijakom,   
preverjalo ustreznost oz. uspešnost izvedbe prakse in pomagalo pri reševanju težav oz. 
zapletov. 

Udeleženci so dolžni sodelovati s koordinatorjem oz. pooblaščenim spremljevalcem, kar 
vključuje tudi posredovanje odgovorov na zahteve po informacijah ali dokumentih, povezanih z 
izvedbo projekta v roku 2 delovnih dni. 

Člen 9  

ZAKLJUČEK MOBILNOSTI Z EVALVACIJO 

Po vrnitvi z mobilnosti bo organizirano srečanje z namenom, da dijaki predstavijo in izmenjajo 
svoje izkušnje ter celovito ovrednotijo rezultate mobilnosti. Ta čas bo namenjen tudi oceni 
projekta z organizacijskih oz. izobraževalnih vidikov in izpolnitvi ocenjevalnih vprašalnikov. V 
sklopu tega srečanja se bodo pripravili tudi promocijski materiali, ki bodo uporabljeni za 
nadaljnje širjenje  rezultatov in informacij o projektu.   

Srečanje je sestavni del projekta, njegov bistven in pomemben del, zato je aktivno  sodelovanje 
na njem obvezno.  

Uspešno zaključena mobilnost s prakso opravljeno v tujini, bo obravnavana in priznana enako 
kot PUD - opravljena praksa v Sloveniji.  
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KONČNE DOLOČBE 

Aktivno sodelovanje v vseh fazah projekta je za dijaka obvezno. 

V primeru neizpolnjevanja nalog in zahtev iz naslova projekta, nepripravljenosti na sodelovanje, 
nespoštljivega in neprimernega odnosa itd. si koordinator v katerikoli fazi pridržuje pravico do 
takojšne izključitve dijaka iz projekta mobilnosti. Temu ukrepu sledi takojšna prekinitev 
financiranja z zahtevkom za povrnitev vseh nastalih stroškov.  

V primeru, da dijak po posredovanju izjave o potrditvi sodelovanja v katerikoli fazi izvedbe 
odstopi od sodelovanja, mora povrniti vse do takrat nastale stroške projekta. 

Želimo vam veliko uspeha pri sodelovanju na razpisu in prijetno udeležbo na 
mobilnosti! 

Za kakršnakoli dodatna pojasnila se lahko obrnete na:  

elektronski naslov: erasmusplus.vetske@gmail.com 

ali telefon: 040 436 830
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