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1. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA 

Izvajalec javnega razpisa je MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, Tržaška 207, Ljubljana (v 

nadaljevanju MLC Ljubljana). 

2. NAMEN RAZPISA 

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je MLC Ljubljana podpisala sporazum z Nacionalno 
agencijo CMEPIUS, na podlagi katerega se objavlja razpis za sofinanciranje mobilnosti učnega osebja 
(tako za izvedbo predavanj učnega osebja MLC Ljubljana v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetij, 
ki jih MLC Ljubljana povabi, da opravijo pedagoško dejavnost), kot tudi za sofinanciranje mobilnosti 
osebja MLC Ljubljana z namenom usposabljanja v tujini. 

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so 
članice EU, Islandija, Lichtenstein, Norveška, Turčija, Makedonija. 

 

Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini (STA) - se nanaša na klasično 
mobilnost pedagoškega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na 
instituciji gostiteljici v tujini. 

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katere koli programske države, ki so nosilke ECHE 
listine in s katerimi ima MLC Ljubljana podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za mobilnost 
pedagoškega osebja z namenom poučevanja. 

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja (STT) - se nanaša na mobilnost pedagoškega in 
nepedagoškega osebja MLC LJUBLJANA z namenom lastnega strokovnega usposabljanja v tujini. 

Namen razpisa je omogočiti osebju MLC Ljubljana usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na 
delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov na partnerskih visokošolskih institucijah ali drugih 
ustreznih organizacijah. 

Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katera koli javna 
ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in 
mladine, s sedežem v programski državi. 

3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU TER VSEBINA IN PRIPRAVA VLOGE 

3. a Pogoji za kandidiranje za prijavitelje 

Na razpis se lahko prijavi kandidat posameznik, ki je: 

• zaposlen na MLC LJUBLJANA ali člani Akademskega zbora MLC LJUBLJANA. 



 

 

 

 

3.b Vsebina in priprava vloge 

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj predložiti: 

 prijavni obrazec (Obr-KA103-1-MLC-Prijavnica SAT in STT) Prijavnica - mobilnost pedagoškega 
osebja in zaposlenih, kasneje še  

 Sporazum za poučevanje - STA (Obr-KA103-2-MLC-STA) oziroma  

 Sporazum za usposabljanje zaposlenih - STT (Obr-KA103-3-MLC-STT). 

 
4. TRAJANJE MOBILNOSTI 

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti v tujini, ki bodo v celoti izvedene in zaključene med 1. junijem 
2016 in 31. majem 2018. 

Mobilnost osebja mora trajati najmanj 2 delovna dneva do največ 2 meseca, v kar ni zajet čas 
potovanja. Dnevom mobilnosti se lahko doda največ 2 dni za pot. 

Mobilnost osebja za namen poučevanja pa mora zajeti vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali na katerokoli 
krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur 
poučevanja sorazmerno s trajanjem mobilnosti v tistem tednu. 

 
5. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV IN NAČIN IZBIRE 

V primeru, da bo na razpis prispelo manj prijav, kot je prostih mest, bo MLC Ljubljana prejemala 
dodatne prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. 

V kolikor bo na razpis do roka prispelo več prijav, kot je prostih mest oziroma razpoložljivih sredstev, 
bodo imeli pri izbiri prednost prijavitelji, katerih dogovorjena mobilnost v tujini se bo pričela prej.  

 
6. FINANČNA DOTACIJA 

Erasmus+ finančna dotacija je namenjena kritju potnih stroškov in stroškov bivanja v tujini. Najvišji 
znesek dotacije predstavlja vsoto dotacij za bivanje in dotacije za pot. 

S strani matične institucije mora biti program predavanj (STA – Teaching programme) oz. program 
usposabljanja (STT - Work programme) pred odhodom v tujino podpisan s strani prijavitelja ter dekana 
MLC LJUBLJANA. 

Po realizaciji mobilnosti bo moral vsak udeleženec, ki mu bo mobilnost na podlagi tega razpisa 
odobrena, predložiti: 

• vsebinsko poročilo o realizaciji ciljev in doseženih rezultatih, 

• potrdilo institucije (Confirmation of mobility) gostiteljice o trajanju gostovanja in o izvedenih 

urah predavanj oz. usposabljanja ter  

Skupna višina sofinanciranja ne sme presegati naslednjih omejitev (omejitve iz Vodnika za prijavitelje: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-
programme-guide_sl.pdf ) 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf


 

 

 

 

a) DOTACIJA ZA BIVANJE NA POSAMEZNIKA 

 

Maksimalna višina dnevnic (pavšal stroškov za bivanje in nočitev) za mobilnost v posamezno skupino 
držav: 

 
 

b) DOTACIJA ZA POT 

 
Pri izračunu (najvišje) dotacije za pot se uporabi kalkulator razdalj (zračna linija), ki je dostopen na 
povezavi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 

Na izračun ne vpliva način prevoza, ki je dejansko uporabljen. Za končni izračun se upošteva dejanski 
strošek (razviden iz finančne dokumentacije) do višine najvišjega zneska. 

 

 
 

Razdalja se računa od sedeža MLC Ljubljana do sedeža namembne institucije. Za izračun maksimalnega 
sofinanciranja potnih stroškov se šteje razdalja v eno smer. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4


 

 

 

 

Finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi. 

Evropska Komisija in Nacionalna agencija - CMEPIUS sta MLC Ljubljana za namen izmenjav v 
pogodbenem letu 2016 namenili 

• število razpoložljivih mest z namenom poučevanja (STA): 3  

 skupno trajanje: 12 dni (od 2 - 4 dni trajanja mobilnosti na osebo) 

• število razpoložljivih mest z namenom usposabljanja (STT): 1  

 skupno trajanje: 5 dni (5 dni trajanja mobilnosti na osebo) 

 
Skupni znesek sofinanciranja iz stroškov programa Erasmus+ za namen poučevanja in usposabljanja: 
3.860,00 EUR. 

 
7. NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG 

Fakulteta bo zbirala prijave do zapolnitve mest oziroma do porabe sredstev. Vlogo, katere vsebina je 
opredeljena v 3.a točki razpisa, se posreduje na naslov: 

MLC Ljubljana 

Tržaška 207, 1000 Ljubljana 

oz. po elektronski pošti na naslov:  

info@mlcljubljana.com  

Dodatne informacije o samem razpisu lahko kandidati pridobijo pri Erasmus+ koordinatorju: Natja 
Lavrič, univ. dipl. prav. (e-pošta: natja.lavric@mlcljubljana.com, tel. št. 059 047 920). 

 

8. UGOVOR 

Zoper odločitev v izbirnem postopku se kandidat lahko pritoži na Senat MLC Ljubljana v roku 5 delovnih 
dni od prejema rezultatov izbora. Kandidat posreduje senatu obrazložen pisni ugovor z ustrezno 
dokumentacijo. 

9. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani fakultete: 
http://www.mlcljubljana.com/si/mlc/studij/erasmus/ 

 
10. OBJAVA RAZPISA 

Razpis je objavljen na spletni strani MLC Ljubljana. 

 

Datum objave: 5.9.2016 

MLC Ljubljana 
 

Prof. dr. Srečko Devjak, dekan 
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