
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 
DUNAJSKA 22, SI  - 1000 LJUBLJANA

KONČNO POROČILO - 120. JR 
Javni razpis štipendij za študijsko mobilnost študentov v tujino 
v programskem letu 2011 v okviru programa Erasmus

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

Podatki o prijavitelju morajo biti identični podatkom v Poslovnem registru Republike Slovenije.

naziv prijavitelja

številka pogodbe

4. PODATKI O REALIZIRANIH MOBILNOSTIH

V spodnjo tabelo je potrebno vpisati le podatke o  mobilnostih, za katere prijavitelj uveljavlja štipendiranje po zograj navedeni pogodbi in sicer:
stolpec (1): število študentov, ki jim je bila izplačana štipendija iz sredstev javnega sklada po prej navedeni pogodbi; vsi ti študenti morajo 
izpolnjevati pogoje, določene v javnem razpisu in pogodbi. 
stolpec (2): seštevek trajanja mobilnosti v mesecih za tiste študente, ki so vključeni v podatek v stolpcu 1 
stolpec (3): višina celotnega zneska Erasmus dotacij študentom, vključenim v podatek v stolpcu 1 
stolpec (4): višina celotnega zneska izplačanih štipendij iz sredstev, ki jih je s pogodbo prijavitelju dodelil sklad; skupna vrednost ne sme 
presegati  višine dodeljenih sredstev

Tip mobilnosti
število študentov 

- prejemnikov 
štipendije

skupno trajanje 
mobilnosti teh 

študentov v mesecih

skupna vrednost 
izplačanih Erasmus 

dotacij tem študentom 

skupna vrednost 
izplačanih štipendij po 

pogodbi tem študentom
(1) (2) (3) (4)

Mobilnost študentov za 
namen študija (SMS)

Mobilnost študentov za 
namen prakse (SMP)

Skupaj:

Višina z odločbo in pogodbo dodeljenih sredstev:

Višina že izplačanih sredstev po podpisu pogodbe:

Znesek, ki ga prijavitelj uveljavlja za izplačilo ali vračilo:

datum

ŽIG
ime in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca

3. PRILOGE

Poročilu so priložene sledeče priloge: 
- seznam študentov, ki jim je bila izplačana štipendija po tem razpisu, ki za vsakega študenta vsebuje ime in priimek 
študenta, EMŠO študenta, podatke o izobraževanju v Sloveniji (izobraževalna ustanova vključno z imenom 
akademije, fakultete ali primerljivo, program izobraževanja, letnik vpisa v 2011/2012), podatke o izobraževanju v tujini 
(naziv gostujoče institucije, kraj, država), datum začetka in zaključka Erasmus individualne mobilnosti 2011, 
datum začetka in zaključka Erasmus intenzivnega jezikovnega tečaja 2011, če ga prijavitelj uveljavlja za 
štipendiranje, višina izplačane finančne podpore iz programa Erasmus (Erasmus dotacija) in višina izplačane 
štipendije po pogodbi z datumom izplačila posameznega zneska, 
- dokazila o izplačilu štipendij študentom iz prejšnje alineje, 
- kopije potrdil o opravljenih obveznostih v okviru mobilnosti za vsakega študenta na seznamu iz 1. alineje ali 
izjemoma drugo dokazilo, iz katerega bodo razvidne v tujini opravljene obveznosti (npr. potrdilo oz. odločba o 
priznavanju obveznosti, opravljenih v času individualne mobilnosti 2011, na matični izobraţevalni ustanovi),  
- kopijo potrdila o udeležbi na EILC za tiste študente, za katere prijavitelj uveljavlja štipendijo po tem razpisu.
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