
 
 

 
 

Na  podlagi  sporazuma  z  Nacionalno  agencijo  Center  RS  za  mobilnost  in  evropske  programe 
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) in odobrenih sredstev organizacijske podpore za projekt 
programa Erasmus+, projektno leto 2020, 

 
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ( v nadaljevanju: UM) 

 
 

objavlja 
 

 
      NATEČAJ 

ZA NAJBOLJŠI ERASMUS VLOG ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22 
 
 

1. NAMEN NATEČAJA 

Program Erasmus+ si prizadeva k promociji Erasmus+ programa ter k večji vključenosti študentov, ki so 
se že udeležili mobilnosti v okviru tega programa, v aktivnosti promocije in razširjanja učinkov Erasmus 
mobilnosti, zato želi UM s tem natečajem spodbuditi študente, ki se v študijskem letu 2021/22 
udeležujejo Erasmus mobilnosti z namenom študija in/ali prakse v tujini, da v obliki vloga (video bloga 
- spletnega dnevnika) predstavijo izkušnjo mobilnosti in s tem spodbudijo študente UM pri odločanju 
za Erasmus mobilnost. 
 
 

2. SODELOVANJE V NATEČAJU 

V natečaju lahko sodelujejo študenti UM, katerih Erasmus mobilnost z namenom študija in/ali prakse v 
tujini se je pričela po 1. 6. 2021.  
 
V izboru za najboljši Erasmus vlog lahko sodelujejo vsi, ki med trajanjem natečaja posnamejo ustrezen 
vlog o svoji izkušnji med Erasmus+ izmenjavo v tujini in po elektronski pošti pošljejo do vključno 31. 1. 
2022 na elektronski naslov events.erasmus@um.si. Vsi, ki pošljejo ustrezno pripravljene vloge, v skladu 
z navodili se uvrstijo v izbor za najboljši vlog. 
 
Vsebina vloga naj prikazuje naslednje: 

- Navedba institucije, kraja in države izmenjave 
- Zakaj odločitev za izmenjavo na tej lokaciji 
- Svoja izkušnja študija oz. prakse na izmenjavi 
- Svoja izkušnja družabnega življenja (druženje, potovanja…) na izmenjavi 
- Posebnosti izmenjave (v primeru, če je kaj posebej za izpostaviti)  
- Zakaj bi to lokacijo in samo Erasmus izmenjavo na splošno priporočili ostalim študentom? 

 
Udeleženec lahko posname le en vlog za posamezno mobilnost. 
 
Vsak udeleženec, ki odda vlog, mora za uvrstitev v izbor za najboljši vlog priložiti izpolnjeno izjavo, s 
katero se strinja z objavo vloga v medijih UM (spletne strani, glasila, socialna omrežja) in na dogodkih 
UM.   
 
Udeleženci, ki ne pripravijo ustreznega vloga, ne pošljejo izpolnjene izjave o sodelovanju, se ne morejo 
uvrstiti v izbor. 
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3. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO VLOGA 

Video v obliki vloga naj bo pripravljen na naslednji način: 
- Dolžina videa: vlog naj bo dolg od 3 do 5 minut 
- Format videa: MP4, AVI, WMV, MPEG4, MOV 
- Tehnične zahteve: video se lahko posname s fotoaparatom, mobilnim telefonom ali video 

kamero. Zaželeno je, da je video posnetek full HD (1080p) ali HD (720p). 
- Video mora biti oddan kot ena sama datoteka. 

 
 

4. POSTOPEK IZBIRE NAGRAJENCA 

Po zaključku natečaja bo podeljenih 13 finančnih nagrad za sodelujoče v natečaju, ki bodo po mnenju 
strokovne komisije pripravili najboljše vloge in ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.  
 
Podeljene bodo naslednje finančne nagrade: 
- 1. nagrada v vrednosti 300,00 EUR 
- 2. nagrada v vrednosti 200,00 EUR  
- 3. nagrada v vrednosti 100,00 EUR 
- 10 nagrad v vrednosti 40,00 EUR 
 
Sodelujoči bodo o izboru obveščeni po elektronski pošti. 
 
Prejeti članki se bodo ocenjevali na podlagi slogovne atraktivnosti, celostne predstavitev izkušnje ter 
zanimivosti vsebine. 
 
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem in pravili je dokončna in velja za vse 
sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možne. 
 
 

5. NAGRADA IN NJEN PREVZEM 

Organizator bo po zaključku natečaja podelil razpisane nagrade.   
 
Nagrajenec je do nagrade upravičen, če bo po prejemu obvestila o nagradi, na poziv organizatorja v pisni 
obliki ali preko telefona sporočil zahtevane osebne podatke, in izpolnil morebitne druge zahteve 
organizatorja v skladu s temi pogoji, v roku sedmih (7) delovnih dni od prejetega obvestila. 
 
V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno 
ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec 
ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v natečaju in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi 
izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji - vse to najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni po prejetem 
obvestilu, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju takega nagrajenca organizator postane prost 
vseh obveznosti, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. 
 

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE 

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre se zavezuje poravnati 
akontacijo dohodnine za podeljeno nagrado, zato bo skladno z veljavno davčno zakonodajo obračunal 
ustrezno akontacijo dohodnine ter izvedel njeno prijavo in plačilo davčnim organom. 
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7. DRUGE DOLOČBE RAZPISA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol. 
 

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

UM vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, 
str. 1–88). 
 
Osebne podatke obdelujejo zaposleni na UM, ki so po funkciji oz. delovnem mestu pooblaščeni za to. Za 
pripravo in izvedbo natečaja obdelujemo naslednje osebne podatke: elektronski naslov, ime in priimek, 
telefonska številka.  Uporabljamo jih izključno za namene, navedene v namenu obdelave, za objavo v 
medijih UM (spletne strani, glasila, socialna omrežja). 

 
 
 
Kontakt: 
Lidija Škraban, Oddelek za mednarodno sodelovanje 
Tel.: (02) 23 55 348 
Elektronski naslov: events.erasmus@um.si 
 
Maribor, dne 4. 11. 2021 

 
 

 
PRILOGE 
 
- Izjava o sodelovanju 


