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Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja  

 

Spremembo 

Javnega razpisa štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 

2011 v okviru programa Erasmus 

 

 

Javni razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v programskem letu 2011 v okviru 

programa Erasmus (v nadaljevanju: javni razpis), objavljen 18. 11. 2011 v Uradnem listu RS, št. 93/11, 

se spremeni tako, da se: 

 v tretjem odstavku točke 2. Vrednost razpisa pred piko doda: », ki je naveden v Prilogi 1 k temu 

razpisu«; 

 izbriše sedmi odstavek točke 3. Pogoji razpisa; 

 tretji odstavek točke 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila se izbriše in se nadomesti z 

naslednjim odstavkom: »Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je 

še razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva razdelijo med te vloge v sorazmernem deležu 

glede na višino prijavljenih mesecev mobilnosti do največ maksimalnega števila dovoljenih 

mesecev (zaokroženo na celo število).«; 

 Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim zneskom prijave po tem razpisu se 

izbriše in se nadomesti s Prilogo 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom 

mesecev prijave po tem razpisu, ki je navedena v nadaljevanju.  

 

Priloga 1: Seznam možnih prijaviteljev z najvišjim možnim številom mesecev prijave po tem razpisu 

 

Visokošolski zavod 
Skupno število 

odobrenih mesecev 

Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola 3 

Center za poslovno usposabljanje 2 

Biotehiški center Naklo 30 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola 5 

Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna šola 4 

GEA College - Fakulteta za podjetništvo 56 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 6 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Višja strokovna šola 11 

Visoka šola za storitve v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod 6 

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 9 

Ekonomsko storitveni izobraževalni center - Višja šola Kranj 4 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 5 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 5 

Šolski center Ptuj 3 

Univerza v Novi Gorici 88 

Visoka šola za varstvo okolja 13 

Univerza v Mariboru 1.979 

Visoka šola za dizajn 60 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede 6 

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola 4 

Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola 2 

Visoka šola za tehnologijo polimerov 3 

Visoka zdravstvena šola v Celju 3 



 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 12 

GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o. 5 

GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma 14 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola 21 

Univerza v Ljubljani 7.234 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 20 

Univerza na Primorskem Università del Litorale 509 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede Maribor 12 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 80 

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola 6 

Skupnost višjih strokovnih šol Slovenije 30 

 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 
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