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ODGOVORI NA VPRAŠANJA MOBILNOST SLOVENSKIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV
2018-2021
Zveza:
Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 (v
nadaljevanju: javni razpis) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/18 z dne 22. 7. 2018

1. Vprašanje: Ali lahko prijavimo dve mobilnosti za enega slovenskega visokošolskega učitelja?
Če lahko, ali moramo oddati dve ločeni vlogi? Naš visokošolski učitelj bi želel v letu 2018 izvesti
mobilnost v ZDA in v letu 2019 na Japonskem.
ODGOVOR: Ne, slovenski visokošolski učitelj lahko gre na mobilnost v okviru javnega
razpisa samo enkrat. Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja na več različnih
tujih institucijah in v različnih državah ni predvidena v javnem razpisu. Mobilnost mora
biti izvedena skupaj na eni tuji visokošolski instituciji, v državi, kjer je sedež tuje
visokošolske institucije oz. skladno z določili predmetnega javnega razpisa. Posamezni
prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) lahko odda le eno (1) vlogo na
javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj predlaga do največ štiri (4) slovenske visokošolske
učitelje za mobilnost na tuji visokošolski instituciji.
2. Vprašanje: Ali lahko pričakujemo rezultate preden se izteče 60 dnevni rok od odpiranja vlog?
Naš visokošolski učitelj je že dogovorjen za mobilnost v ZDA, katere pričetek je načrtovan
1.10.2018. Takrat so sicer že upravičeni stroški, ne bomo pa še najverjetneje vedeli, ali je
sofinanciranje odobreno?
ODGOVOR: Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu
javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od datuma odpiranja
vlog.
3. Vprašanje: Ali visokošolski učitelj sam kupi in plača letalsko karto in mu jo potem na podlagi
pogodbe o sofinanciranju visokošolski zavod povrne?
ODGOVOR: Letalske karte kot neposredno upravičen strošek na predmetnem javnem
razpisu se ne uveljavljajo, saj so skladno s točko 12. javnega razpisa kot upravičeni
stroški opredeljene poenostavljene oblike stroškov. V točki 12 javnega razpisa so
navedeni upravičeni stroški in način financiranja določeni po javnem razpisu. Posamezni
prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) je dolžan upoštevati veljavno
zakonodajo v Republiki Sloveniji, ki je predpisana za posamezna področja in poslovati
skladno s predpisanimi računovodskimi standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter so v
skladu z veljavnimi pravili Evropske unije.
4. Vprašanje: Kdaj se izvedejo plačila dnevnic in na kakšni pravni podlagi?
ODGOVOR: Dnevnice kot neposredno upravičen strošek na predmetnem javnem razpisu
se ne uveljavljajo, saj so skladno s točko 12. javnega razpisa kot upravičeni stroški
opredeljene poenostavljene oblike stroškov. V okviru SSE za izvedbo mobilnosti
slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji so že zajeti stroški
bivanja (nastanitev in prehrana). Dokazila za uveljavljanje posamezne poenostavljene
oblike stroška so opredeljena v isti točki javnega razpisa in v 4. členu osnutka pogodbe.

5. Vprašanje: Prosimo za pojasnilo točke 2.3 glede merila Mednarodne vpetosti operacije in
zagotavljanja trajnosti rezultatov, kjer ocenjujete vključitev sodelovanja članic univerze, ki niso
sodelovale na JR Mobilnost 2017–2018, ali so kot članice univerze mišljene članice Univerze v
Mariboru ali pa gre za tuje visokošolske institucije.
ODGOVOR: V primeru podmerila 2.3 Operacija vključuje sodelovanje univerz, članic
univerze oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki niso sodelovali na javnem
razpisu »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« so kot članice
univerze mišljene zgolj članice prijavitelja (univerze), in ne torej tuje visokošolske
institucije.
6. Vprašanje: Ali je pravilno tolmačenje proračunskega leta, ki traja za proračunsko leto 2019 od
1. 9. 2018 do 31. 8. 2019; za proračunsko leto 2020 od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020; in za
proračunsko leto 2021 od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 oziroma do zaključka operacije, ki je 30. 6.
2021?
ODGOVOR: Za pripravo finančnega načrta (II. del) se smiselno upošteva takšno
tolmačenje proračunskega leta, kar izhaja tudi iz točke 4.2 Navodil za pripravo vloge na
javni razpis.
Točka 6. javnega razpisa, ki opredeljuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, po posameznih proračunskih letih, pa je v praksi odvisna od konkretnega
datuma zaprtja proračuna, ki se opredeli za vsako leto posebej in se lahko razlikuje od
datumov opredeljenih v vprašanju.
7. Vprašanje: V okviru SSE za potne stroške je na strani 15 zapisano navodilo, da se pri
izračunu razdalj kot kraj odhoda upošteva sedež prijavitelja (univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda), kot kraj prihoda pa sedež tujega visokošolskega zavoda. V primeru
Univerze v Mariboru se sedež prijavitelja v določenih primerih bistveno razlikuje od sedeža
članice UM, kar je potrebno upoštevati pri finančnem načrtovanju operacije. Ali to pomeni, da se
lahko pri izračunu razdalj navede kot kraj odhoda sedež članice Univerze v Mariboru (npr.
Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani)?
ODGOVOR: Pri izračunu razdalj se v skladu z javnim razpisom kot kraj odhoda upošteva
sedež prijavitelja. V primeru, kjer je sedež prijavitelja v drugem kraju, kot sedež
posameznih članic, se lahko kot kraj odhoda upošteva sedež članice, na kateri je
slovenski visokošolski učitelj zaposlen in predviden za mobilnost na tuji visokošolski
instituciji.
8. Vprašanje: Na predvidenem obrazcu za obračun SSE za organizacijsko podporo mobilnosti
je dodana zahteva po opredelitvi kohezijske regije, kjer je potrebno vpisati ali VZHOD ali
ZAHOD. Prosimo za pojasnilo ali je mogoče pri zahtevani opredelitvi vpisati VZHOD in ZAHOD,
saj v primeru Univerze v Mariboru ni mogoče predvideti, da bodo znotraj skupnega zahtevka za
določeno obdobje poročali izključno kandidati članic s sedežem v eni ali drugi regiji.
ODGOVOR: V procesu poročanja posameznega zahtevka za izplačilo v IS eMA bo moral
upravičenec, ki bo imel vključene mobilnosti iz zahodne in vzhodne kohezijske regije,
obrazec Obračun SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji
visokošolski instituciji (Priloga 8 razpisne dokumentacije), vnesti ločeno za zahodno in
vzhodno kohezijsko regijo.
9. Vprašanje: Prosimo za pojasnilo glede možnosti sodelovanja visokošolskega učitelja višjega
predavatelja in visokošolskega učitelja predavatelja v okviru operacije Mobilnost 2018–2021.
ODGOVOR: Skladno z 2. točko 3.3 podpoglavja javnega razpisa Vsebinski pogoji, lahko
na javnem razpisu sodelujejo le visokošolski učitelji, ki imajo v času trajanja mobilnosti
na tuji visokošolski instituciji veljaven naziv visokošolskega učitelja v nazivu docent,
izredni profesor in redni profesor ter lektor. Visokošolski učitelji v drugih nazivih,
skladno z navedenim, na predmetnem javnem razpisu ne morejo sodelovati.
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10. Vprašanje: Prosimo za pojasnilo glede vsebinskih pogojev za mobilnost slovenskega
visokošolskega učitelja JR Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021 (str. 5)
vezanih na sodelovanja visokošolskega učitelja, ki ima v času trajanja mobilnosti veljaven naziv
visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor). Ali določilo pomeni,
da se na razpis lahko prijavi visokošolski učitelj na delovnem mestu asistenta, ki ima naziv
docent, izredni profesor, redni profesor ali lektor?
ODGOVOR: Da. Na javni razpis se lahko prijavi tudi visokošolskega učitelja, ki je
zaposlen na delovnem mestu asistenta, saj se, kot že zgoraj pojasnjeno (odgovor na
vprašanje 9), v kontekstu tega javnega razpisa kot slovenski visokošolski učitelj šteje
tisti, ki zadosti pogoju veljavnega naziva visokošolskega učitelja ves čas trajanja
mobilnosti na tuji visokošolski instituciji (docent, izredni profesor, redni profesor in
lektor) in je pri prijavitelju v delovnem razmerju za najmanj polovični delovni čas.
11. Vprašanje: V JR je v točki 3.2 navedeno sledeče: »V vlogi lahko prijavitelj predlaga do
največ štiri (4) slovenske visokošolske učitelje za mobilnost na tuji visokošolski instituciji, pri
čemer samostojni visokošolski zavod lahko predlaga do štiri (4) slovenske visokošolske učitelje
za celotni zavod. Za posamezno univerzo je število slovenskih visokošolskih učiteljev za
mobilnost na tuji visokošolski instituciji, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic
univerze in največjim številom slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost na tuji
visokošolski instituciji, ki jih določa javni razpis. V primeru, da posamezna članica univerze ne
prijavi največjega možnega števila štirih (4) slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost na
tuji visokošolski instituciji, lahko z izjavo (priloga 3.4 prijavnega obrazca) odstopi od
predpisanega maksimalnega števila slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost oziroma
izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila mobilnosti slovenskih visokošolskih
učiteljev, zagotoviti pa mora vsaj dve (2) mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji
visokošolski instituciji. Univerza lahko preostale mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev
prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več mobilnosti slovenskih
visokošolskih učiteljev. Posamezna članica lahko v tem primeru za mobilnost prijavi več kot štiri
(4) slovenske visokošolske učitelje.« Iz tega sklepamo, da lahko članica univerze enako kot
velja za samostojne visokošolske zavode predlaga do štiri (4) slovenske visokošolske učitelje
za mobilnost in da jo lahko univerza vključi v skupno prijavo tudi v primeru, ko prijavi zgolj 1
visokošolskega učitelja za mobilnost. Ob tem pa velja, da v tem primeru univerza ne more
prenesti preostalih 3 mobilnosti na druge članice univerze. V primeru, ko pa članica prijavi vsaj
2 mobilnosti, lahko univerza preostale mobilnosti prenese na druge članice.
ODGOVOR: Ministrstvo se strinja z zapisanim. V primeru, da članica univerze prijavi zgolj
eno mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja za mobilnost na tuji visokošolski
instituciji, ne more prenesti preostalih treh (3) mobilnosti na druge članice univerze in se
s tem odpoveduje prijavi največjega možnega števila štirih (4) slovenskih visokošolskih
učiteljev za mobilnost na tuji visokošolski instituciji. Iz točke 3.2 javnega razpisa je
razvidno, da mora posamezna članica zagotoviti vsaj dve mobilnosti le v primeru
odstopa od predpisanega maksimalnega števila mobilnosti (Izjava/e članic/e univerze –
priloga 3.4 prijavnega obrazca).
12. Vprašanje: Ali obstaja mogoče tudi angleška verzija opisa razpisa, ki bi jo lahko predložil
kontaktni osebi na gostujoči tuji univerzi.
ODGOVOR: Ne.
13. Vprašanje: Ali se lahko kandidat v nazivu visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor,
redni profesor in lektor) prijavi na razpis v obdobju 2018–2021 večkrat?
ODGOVOR: Ne. Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3
(treh) mesecev do največ 6 (šest) mesecev skupaj.
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