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Zadeva: Obvestilo o možnosti podaljšanja obdobja upravičenosti stroškov in 
izdatkov za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za 
leto 2019 

Trenutne razmere z razmahom epidemije COVID-19 so dodobra spremenile tok življenja in 
dela. Več potencialnih prijaviteljev se je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
obrnilo z vprašanji glede izvajanje aktivnosti v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno 
šibkejših okolij za leto 2019 (v nadaljevanju: program), katerega cilj je izboljšanje udeležbe 
študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje 
učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob 
komplementarnem financiranju mednarodne mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada prek programa Erasmus+.

Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in 
vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 (v 
nadaljevanju: NSPV) opredeljujejo ravnanje v primeru spremenjenih okoliščin v času izvajanja 
operacije. Spremenjene okoliščine predstavlja tudi primer višje sile. Skladno z dopisom 
Usmeritve Organa upravljanja za premostitev težav ob izvajanju operacij, financiranih iz 
sredstev EKP v času izrednih razmer (koronavirus- COVID- 19), št. 020-19/2020/37, z dne 3. 4. 
2020 (v nadaljevanju: dopis OU), objavljenim na spletni strani https://www.eu-
skladi.si/sl/dokumenti/covid19-dokumenti/usmeritve_organa_upravljanja_za_pre_p.pdf, se vpliv 
koronavirusa COVID-19 v izvajanju operacij opredeljuje kot višjo silo oz. naravni dogodek ali 
drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga 
odvrniti, kar ustvarja posebno situacijo, ki jo je potrebno obravnavati s posebnimi ukrepi za 
podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za 
doseganje ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 (OP).
Ob smiselni uporabi NSPV glede spremenjenih okoliščin in dopisa OU obveščamo vse 
prijavitelje, ki še niste oddali vloge in tiste, ki ste to že storili, ni pa še bila izdana odločitev o 
podpori Organa upravljanja, da je ne glede na določila Poziva za oddajo vloge za program 
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Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020, št. 5442-
193/2018/12, z dne 21. 6. 2018, s spremembama št. 5442-193/2018/14, z dne 5. 3. 2019 in št.
5442-193/2018/20, z dne 10. 5. 2019 (v nadaljevanju: Poziv), izključno za program omogočeno 
podaljšanje zaključka obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov, in sicer iz 30. 9. 2020 na 
največ 30. 11. 2020. 

Ostala določila Poziva ostajajo nespremenjena.

Glede na vse navedeno vas pozivamo, da nam, v primeru težav oziroma omejitev pri izvajanju 
programa zaradi višje sile, ki jo predstavljajo vplivi epidemije COVID-19, to sporočite in hkrati 
utemeljite morebitno podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov. Sprememba 
terminskega načrta posameznega programa bo potekala restriktivno ter po načelu od primera 
do primera.

Morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: mateja.bercan@gov.si.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Berčan                                                                      Jana Javornik, PhD
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