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Zadeva: Višina spodbude za socialno šibkejše v okviru programa Mobilnost 
študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za 
obdobje od leta 2018 do leta 2020, št. 5442-193/2018/12, z dne 21. 6. 2018 in sprememba št. 
5442-193/2018/14, z dne 5. 3. 2019 (v nadaljnjem besedilu: poziv) v 2. točki vsebinska 
izhodišča obvezuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), da obvesti potencialne upravičence, ki so bili izbrani v okviru programa Erasmus+ 
za leto 2019, o višini spodbude za socialno šibkejše.

Višina spodbude za socialno šibkejše v okviru programa Mobilnost študentov iz socialno 
šibkejših okolij za leto 2019 znaša 200 eur na mesec.

Višina spodbude za socialno šibkejše se izplača študentu iz socialno šibkejših okolij za celotno 
obdobje mednarodne mobilnosti (100%; spodbuda za socialno šibkejše mora biti v celoti 
izplačana tudi za zadnji mesec, čeprav študent iz socialno šibkejšega okolja ni bil na mobilnosti 
cel mesec, je pa bil vsaj en dan), in sicer:
 najkasneje v 30 koledarskih dneh po dvostransko sklenjenem pravnem aktu med 

upravičencem in študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki izkazuje podlago za prejem 
spodbude za socialno šibkejše ali 

 najkasneje do datuma začetka obdobja mednarodne mobilnosti (kot prvi dan mobilnosti se 
šteje prvi dan, ko mora biti študent prisoten na organizaciji gostiteljici kot npr. dan začetka 
predavanja, prvi dan pozdravne prireditve, prvi dan jezikovnega oziroma medkulturnega 
tečaja).

Spodbuda za socialno šibkejše upoštevajoč alineji iz prejšnjega odstavka mora biti izplačana v 
datumu, ki nastopi prej.

Upravičenost študenta do izplačila spodbude za socialno šibkejše se izkazuje z dokazilom, to je 
veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD), iz katere izhaja, da prejema ali 
študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški 
dodatek, denarno socialno pomoč ali je upravičen do dodatka za velike družine (če se odločba 
CSD ne glasi na ime študenta, je potrebno predložiti tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki 
izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene izmed
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socialnih pravic) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki 
dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD (Odločbo 
CSD mora študent predložiti naknadno). V primeru tujih študentov pa je potrebno predložiti 
druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da študent prihaja iz socialno šibkejšega okolja.

Več informacij o pozivu in obveznih dokumentih (z umeritvami izpolnjevanja) najdete v priloženi 
prilogi in na spletni povezavi ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in
_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1625. 

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

S spoštovanjem,

Pripravila:
Mateja Berčan                                          dr. Jernej Štromajer
višja svetovalka                                            državni sekretar
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