
 

 

  

Pravila natečaja 

 

NAGRADA JANA AMOSA KOMENSKEGA 
za visokokakovostno poučevanje o  

Evropski uniji 



 
 

 

 
  

 

EVROPSKA KOMISIJA 

 
Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 
Direktorat A – Strategija politik in vrednotenje 
Enota A1: Strategija in naložbe 
1049 Bruselj 
 
Kontakt: eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
 
© Evropska unija, 2019 
 
 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGRADA JANA AMOSA KOMENSKEGA 
za visokokakovostno poučevanje o  

Evropski uniji 
 

 

 

Pravila natečaja 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVROPSKA KOMISIJA 

 
Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo 

2019  SL 
 



 
 

Nagrada Jana Amosa Komenskega 
za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji  

4 
2019 

 

 

Kazalo 
 

 

 

1. Utemeljitev in cilji nagrade ........................................................................... 5 

2. Kdo se lahko prijavi – merila za upravičenost .................................................. 6 

3. Merila za podelitev ....................................................................................... 7 

4. Kandidatura, vložitev, roki in postopek ocenjevanja ......................................... 8 

5. Znesek nagrad ...........................................................................................10 

6. Način plačila ..............................................................................................11 

7. Dokumenti .................................................................................................11 

8. Promoviranje nagrade – prepoznavnost financiranja EU – obveščanje javnosti  ..... 

 in pravice intelektualne lastnine ...................................................................11 

9. Merila za izključitev ....................................................................................13 

10. Obdelava osebnih podatkov ......................................................................14 

11. Etika ......................................................................................................15 

12. Navzkrižje interesov ................................................................................15 

13. Odškodninska odgovornost .......................................................................15 

14. Preverjanja, revizije in preiskave ...............................................................15 

15. Odvzem nagrade – izterjava neupravičeno izplačanih zneskov ......................15 

16. Upravne in finančne sankcije ....................................................................15 

17. Preklic natečaja .......................................................................................16 

18. Pravo, ki se uporablja, in pristojno sodišče .................................................16 

19. Predložitev dokazil na zahtevo ..................................................................16 

20. Kontaktni podatki ....................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
Nagrada Jana Amosa Komenskega 
za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji  

5 
2019 

1. Utemeljitev in cilji nagrade 

Rezultati raziskave o razumevanju in poznavanju Evropske unije med njenimi 

državljani in državljankami so razlog za zaskrbljenost. Na primer: 

 56 % Evropejcev in Evropejk meni, da o zadevah EU niso dovolj obveščeni1; 

 39 % Evropejcev in Evropejk ne razume, kako deluje Evropska unija; 

 samo 35 % 14-letnikov pravilno ve, kdo lahko glasuje na volitvah evropskih 

poslancev; 

 na evropskih volitvah 2019 je glasovala manj kot polovica volivcev, mlajših od 

24 let (42 %).  

 

Čeprav se mladi z Evropsko unijo seznanjajo iz različnih virov, so šole osrednje mes-

to, kjer se mladi učijo o njej. Šole lahko spodbujajo kritično ozaveščenost o Evropski 

uniji in občutek pripadnosti Evropski uniji. 

Zato je Evropski parlament predlagal uvedbo „nagrade Jana Amosa Komenskega 

za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji“2. Cilj te nagrade je spodbujati, 

nagraditi ter omogočiti priznanje in prepoznavnost prizadevanjem šol, ki: 

 svojim učencem in dijakom na navdihujoče načine pomagajo pridobiva-

ti obsežno znanje in razumevanje o Evropski uniji, in sicer o: njeni zgo-

dovini, njenih temeljnih vrednotah in ciljih, njenih ukrepih in politikah, delovan-

ju njenih institucij ter njenih postopkih odločanja; 

 svoje učence in dijake spodbujajo h kritičnemu razmisleku o prete-

klosti, sedanjosti in prihodnosti Evrope ter o koristih in izzivih Evropske 

unije; 

 krepijo motivacijo učencev in dijakov za sodelovanje v demokratičnih 

procesih, ki oblikujejo prihodnost Evropske unije, ter njihovo zavezanost nje-

nim temeljnim vrednotam. 

V istem duhu so bile v Priporočilu Sveta iz leta 2018 o spodbujanju skupnih vrednot, 

vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja3 države članice poz-

vane, naj pospešijo svoja prizadevanja za spodbujanje skupnih vrednot, zapisanih v 

členu 2 Pogodbe o EU4. V priporočilu sta bila poučevanje in učenje o EU v šolah trdno 

umeščena v program politik. 

                                           
1 Standardni Eurobarometer 90, jesen 2018. 

2 „Nagrada Jana Amosa Komenskega za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji“ temelji na naslovu 
IX finančne uredbe* in je predvidena v letnem programu dela 2019 za izvedbo pilotnih projektov in priprav-
ljalnih ukrepov na področju izobraževanja, mladine, športa in kulture**, objavljenem 12. marca 2019. 

* Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) 
št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) 
št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012. 

**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-
programme.pdf. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01). 

4 Spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih 
pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)


 
 

Nagrada Jana Amosa Komenskega 
za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji  

6 
2019 

Evropska komisija je v svojem sporočilu iz Sibiua Evropa maja 20195 ponovno pou-

darila pomen krepitve razumevanja EU med državljani in državljankami, vključno s 

poučevanjem in učenjem o EU na vseh ravneh izobraževanja. 

Dobre prakse poučevanja o Evropski uniji obstajajo po vsej EU in jih je treba priznati. 

Ta nagrada bo pomagala opredeliti in nagraditi po en primer dobre prakse poučevanja 

o Evropski uniji iz vsake države članice EU. Nagrada bo te uspešne prakse predstavlja-

la in prispevala k njihovi širitvi, da bodo lahko zgled šolam v isti državi članici in zunaj 

nje. 

V ta namen bo na natečaju podeljenih do osemindvajset nagrad po 8 000 EUR v ločeni 

sklopih, tj. ena nagrada na državo članico EU.  

Nagrade bodo podeljene šolam, ki uporabljajo privlačne in učinkovite pristope za kre-

pitev znanja in razumevanja o Evropski uniji med svojimi učenci oziroma dijaki, kot 

so: 

 dejavnosti, ki učencem in dijakom omogočajo izkusiti evropsko sode-

lovanje; 

 aktivne in participativne metode poučevanja; 

 dejavnosti, ki so polno vključene v izobraževalni program ter se pove-

zujejo z različnimi tematskimi področji in drugimi šolskimi dejavnostmi; 

 dejavnosti, ki dosegajo širšo šolsko skupnost; 

 dejavnosti, ki se organizirajo redno in kažejo zavezanost šole nadaljnjemu 

poučevanju o Evropski uniji na navdihujoče načine. 

 

2. Kdo se lahko prijavi – merila za upravičenost 

1) Na natečaju lahko sodelujejo samo šole na sekundarni ravni (ravni ISCED 2 

in 3, tj. tretje obdobje osnovne šole in srednja šola)6, ki imajo sedež in se 

nahajajo v Evropski uniji. Šole na ravni ISCED 0 ali ISCED 1 (vrtci in nižji razredi 

osnovne šole) se ne morejo prijaviti. 

2) Prav tako se ne morejo prijaviti posamezniki (vključno s posameznimi učitelji in 

učiteljicami); prijavijo se lahko samo šole7. 

                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf (str. 51). 

6 ISCED je mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja. V nekaterih državah članicah EU se zaradi 
strukture nacionalnega izobraževalnega sistema ravni šolskega izobraževanja ne ujemajo z eno samo ravnjo 
ISCED, temveč lahko obsegajo več ravni ISCED. Na tem natečaju lahko šole sodelujejo izključno z delom, ki 
je bilo izvedeno ali še poteka na ravneh/v razredih/v letih šolskega izobraževanja, ki ustrezajo ravni ISCED 
2 in/ali ISCED 3. 

Za več podrobnosti o povezavi med ravnmi ISCED in ravnmi/razredi/leti šolskega izobraževanja v posamez-
nih državah članicah EU glej: Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno po-
dročje in kulturo (EACEA), Eurydice; Struktura evropskih izobraževalnih sistemov 2018/2019 – Shematski 
diagrami, Eurydice – Dejstva in številke, Luxembourg, Urad za publikacije Evropske unije, 2019. 

7 To so lahko šole (na ravni ISCED 2 ali 3, tj. tretje obdobje osnovne šole ali srednja šola) splošnega, pok-
licnega ali tehniškega izobraževanja ali druge vrste izobraževanja, ki jih uradno priznavajo nacionalni organi 
za izobraževanje v državi članici EU. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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3) Šole, ki so prejele financiranje EU ali kako drugo nagrado s strani institucij 

Evropske unije za isto delo/dejavnost, s katero bi se potegovale za to na-

grado, se ne morejo prijaviti. Lahko pa se prijavijo šole, ki so prejele financi-

ranje EU ali nagrado za drugo delo (ki ni delo, s katerim bi se potegovale za to 

nagrado). 

4) Šole, ki so za svoje delovanje finančno odvisne od financiranja iz proračuna EU, 

se ne morejo prijaviti. 

5) Vsaka šola lahko vloži samo eno kandidaturo.  

6) Delo/dejavnost, s katero šola kandidira za nagrado, se mora izvajati v šolskem 

letu 2018–2019 ali 2019–2020, vsekakor pa pred rokom za vložitev kan-

didature. Dela, ki so še v pripravi oziroma se niso začela izvajati do roka za vlo-

žitev kandidature, niso upravičena. Upravičena pa so dela, ki so se začela izvajati 

med navedenima šolskima letoma ter še potekajo / se še izvajajo v času vložitve 

kandidature. 

Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje natečaja in do od-

ločitve Komisije o podelitvi8. 

 

3. Merila za podelitev 

Skupaj je treba doseči najmanj 70 od 100 možnih točk. 

Nagrada bo podeljena najboljši kandidaturi iz vsake države članice, ki najbolje 

izpolnjuje cilje iz oddelka 1. Kandidature se bodo ocenjevale po sklopih za posamezno 

državo članico, in sicer na podlagi naslednjih meril: 

 

MERILO 1: Kakovost in relevantnost dela/dejavnosti (največ 50 točk) 

1) Ali delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, neposredno izpolnjuje cilje 

nagrade? 

2) Ali je delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, ambiciozna z vidika obsega? 

3) Ali je delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, objektivna in temelji na do-

kazilih ter uravnoteženo predstavlja različne vidike? 

4) Ali so uporabljene metode poučevanja privlačne? Ali so aktivne in participa-

tivne? Ali učencem oziroma dijakom na šoli omogočajo, da izkusijo evropsko 

sodelovanje? 

5) Ali delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, kaže inovativne elemente ali ino-

vativno združuje obstoječe pristope? 

 

MERILO 2:  Učinek dela/dejavnosti in doseg (največ 50 točk) 

1) Ali je bilo v delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, vključeno znatno štev-

ilo učencev oziroma dijakov? Ali kandidatura vsebuje dokazila o tem? 

                                           
8 Za kandidate iz Združenega kraljestva: Merila za upravičenost je treba izpolnjevati, vse dokler 
Evropska komisija ne sprejme odločitve o podelitvi (kar sledi kmalu po oceni kandidatur). Če Združeno 
kraljestvo iz EU izstopi pred odločitvijo o podelitvi, ne da bi z EU sklenilo sporazum o tem, da so kandidati iz 
Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sodelovanja, se britanske šole ne bodo več mogle potegovati 
za to nagrado. 
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2) Ali gre pri delu/dejavnosti, ki se predlaga za nagrado, za redno ali stalno 

dejavnost šole kandidatke? Ali je sestavni del izobraževalnega programa šole 

kandidatke? 

3) Ali ima delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, pozitiven učinek prelivanja 

na splošno kulturo šole kandidatke in potencial, da postane zgled za druge šole 

v tej državi članici? 

4) V kolikšni meri je delo/dejavnost, ki se predlaga za nagrado, prenosljiva, 

razširljiva ter primerna za sinergije in uporabo v drugih šolah v tej državi članici 

ali v drugih državah članicah EU brez poseganja v avtorske pravice? 

5) Ali si je šola prizadevala, da v njej pridobljeno znanje in razumevanje o Evrop-

ski uniji prek učencev oziroma dijakov in učiteljev razširi na širšo skupnost? 

 

Od kandidatov se pričakuje, da predložijo oprijemljiva in merljiva dokazila o učinku, ki 

ga ima ali ga je imelo delo, ki se predlaga za nagrado, z ustreznimi kazalniki 

dosežkov, kot je na primer število učencev oziroma dijakov, udeleženih pri 

delu/dejavnosti. 

 

 

4. Kandidatura, vložitev, roki in postopek ocenjevanja 

Okvirna časovnica postopka:  

Koraki Datum in ura ali okvirno obdobje 

Objava razpisa za zbiranje kandidatur november 2019 

Rok za vložitev kandidatur  6. februar 2020 do 17.00 po sred-
njeevropskem času 

Ocenjevanje kandidatur  marec/april 2020 

Obveščanje kandidatov april/maj 2020 

Podelitev nagrad maj 2020 

 

Kandidature morajo biti vložene (izključno) prek spleta. 

Nepopolne kandidature se bodo štele kot nedopustne, če obvezni deli prijavnega 

obrazca ne bodo ustrezno izpolnjeni. 

Po roku ne bodo dovoljene spremembe ali dopolnitve kandidature (vključno s spre-

membami videoposnetka, ki ga morajo predložiti kandidati).  

Če je treba določene vidike pojasniti, lahko Komisija po izteku roka stopi v stik s kan-

didatom. 

Ne vlagajte kandidature zadnji dan ali v zadnjih urah pred rokom. S tem tvegate, da 

boste naleteli na tehnične težave, zaradi katerih lahko zamudite rok. 

Na spletni strani razpisa so objavljena pogosto zastavljena vprašanja (in odgovori 

nanje).  

Kandidati lahko vprašanja pošljejo na naslov eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu do petka, 31. januarja 2020. Ni mogoče zagotoviti, da bodo 

vprašanja, prejeta po navedenem roku, obravnavana pred rokom za vložitev kandida-

tur.  
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Evropska komisija bo imenovala neodvisne zunanje ocenjevalce, ki bodo ocenili kandi-

dature in svetovali Evropski komisiji, ki je odgovorna za končni izbor nagrajencev. 

Priznanja bodo izročena leta 2020, morda na podelitveni slovesnosti v posamezni 

državi članici v sklopu prireditev ob 9. maju. 

Nagrajenci bodo v prihodnje morda pozvani, da se udeležijo javnih dogodkov, ki jih 

organizira Evropska komisija ali druge institucije EU. 

Za pripravo in vložitev kandidature so odgovorne sodelujoče šole9, vendar lahko šoli 

pri pripravi kandidature pomagajo vsi akterji šolskega življenja (ravnatelj, učitelji, 

učenci oziroma dijaki, drugi akterji, s katerimi šola sodeluje za izboljšanje načina 

poučevanja o EU na šoli, na primer NVO, fundacije, univerze, starši učencev oziroma 

dijakov itd.). 

 

Kandidatura ima dva dela: 

1. DEL: Informacije, ki jih šola zagotovi prek spletnega prijavnega obrazca, ki 

je na voljo na spletni strani objave natečaja.  

Prijavni obrazec je na voljo samo v angleščini, vendar lahko kandidati kandidaturo 

izpolnijo v svojem jeziku10. Vse druge informacije ali gradivo, ki ga kandidati želijo 

predložiti v okviru kandidature oziroma dati na voljo prek povezav v svoji kandidaturi, 

so prav tako lahko v kandidatovem jeziku. To vključuje vse informacije o dejanski 

vsebini dela/dejavnosti, ki se predlaga za nagrado (kot so na primer učne priprave ter 

učna vsebina in gradivo, ki se na tej šoli uporabljajo za poučevanje in učenje o EU). 

Prijavni obrazec omogoča predložitev omejenega obsega informacij o delu/dejavnosti, 

ki se predlaga za nagrado. Poleg besedila, ki ga lahko vnesete v ustrezna okenca, ste 

v prijavnem obrazcu pozvani, da (v ločenem okencu) navedete eno ali več spletnih 

povezav, na katerih bodo lahko ocenjevalci našli dodatne informacije o 

delu/dejavnosti, ki se predlaga za nagrado. Upoštevajte, da se bodo vse nedelujoče ali 

zastarele spletne povezave ter tiste, pri katerih sta potrebna članstvo in geslo za pri-

javo, štele za neveljavne in jih ne bo mogoče upoštevati11. 

Kandidati v podporo svoji kandidaturi ne smejo Evropski komisiji pošiljati dodatnih in-

formacij ali gradiva prek elektronske ali navadne pošte ali drugih sredstev; kakršno 

koli gradivo, poslano na tak način, se ne bo upoštevalo. 

 

2. DEL:  Videoposnetek (en sam).  

Videoposnetek je sestavni del kandidature. Njegov glavni namen je pokazati, kaj in 

kako se učenci oziroma dijaki na tej šoli učijo o Evropski uniji, kakšna je stopnja 

njihove vključenosti ter katere metode poučevanja/učenja se uporabljajo. 

V videoposnetku je lahko pojasnjena/prikazana vloga različnih akterjev šolskega ži-

vljenja v procesih poučevanja in učenja o Evropski uniji. Zelo pomembno je, da video-

                                           
9 V nekaterih državah članicah bodo šole morda morale za sodelovanje na natečaju pridobiti dovoljenje 
nacionalnih ali regionalnih organov. V takem primeru je šola kandidatka še vedno odgovorna za pripravo in 
vložitev kandidature, prav tako pa mora izpolniti vse tovrstne postopkovne ureditve, če so potrebne. 

10 V katerem koli od 24 uradnih jezikov EU: angleščini, bolgarščini, češčini, danščini, estonščini, finščini, 
francoščini, grščini, hrvaščini, irščini, italijanščini, latvijščini, litovščini, madžarščini, malteščini, nemščini, 
nizozemščini, poljščini, portugalščini, romunščini, slovaščini, slovenščini, španščini, švedščini. 

11 Edina izjema od tega pravila je geslo, ki bi morda bilo potrebno za ogled videoposnetka, ki ga morajo 
predložiti kandidati (za podrobnosti glej naslednji oddelek). 
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posnetek vključuje vidik učencev oziroma dijakov, ki morajo pokazati, opisati in 

pojasniti svojo izkušnjo učenja o Evropski uniji na tej šoli. 

Pripoved v videoposnetku naj ne bo le ponovitev/branje besedila iz 1. dela kandida-

ture. 

Videoposnetek je lahko v katerem koli od 24 uradnih jezikov Evropske unije.  

Videoposnetek mora biti v formatu MP4 z ločljivostjo 720 pikslov. Traja lahko največ 6 

minut. 

Videoposnetek mora biti objavljen na obstoječem spletišču (na primer na spletišču 

šole kandidatke) ali novem spletišču, ki ga v ta namen ustvarijo kandidati. Kandidati 

bodo morali v prijavnem obrazcu navesti ustrezno povezavo url. 

Če je videoposnetek zaščiten z geslom ali drugimi omejitvami, je te treba posredovati 

Komisiji (v spletnem prijavnem obrazcu je vprašanje o tem). Ocenjevalci jih bodo po-

trebovali za dostop do videoposnetkov. Ocenjevalci so zavezani strogim pravilom o 

zaupnosti. 

Videoposnetek je treba na to spletišče naložiti pred rokom za vložitev kandidatur. Če 

se ugotovi, da je bil videoposnetek naložen po roku, bo zadevna kandidatura zavrnje-

na. 

Za videoposnetek ni zahteve/obveznosti, da je profesionalne kakovosti ali posnet s 

profesionalno opremo in znanjem. 

Videoposnetki, ki so Komisiji poslani kako drugače (npr. kot priponke k elektronskim 

sporočilom ali prek komercialnih spletnih orodij za prenos datotek, kot je WeTransfer), 

se ne bodo upoštevali, zadevna kandidatura pa bo zavrnjena. 

Kandidati z vložitvijo kandidature Evropski komisiji jamčijo: 

(i) da so pridobili pisno soglasje vseh določljivih posameznikov, starih 18 let ali več, 

in/ali nosilca starševske odgovornosti mladoletnika, če so v kandidaturi (ali v 

vsakem njenem sestavnem delu) prikazane mladoletne osebe; 

(ii) da njihova kandidatura ne bo podlaga za morebitne pritožbe glede kršitve, posega 

v zasebnost ali oglaševanja, da njihova kandidatura ne bo kršila pravic in/ali in-

teresov katere koli tretje osebe, da ne bo podlaga za kakršne koli zahtevke ter da 

ne bo kršila nobene zakonodaje ali predpisov, ki se uporabljajo. Kandidati morajo 

zagotoviti, da so pridobili potrebno soglasje. 

Kandidati morajo shraniti vse pridobljene obrazce za dovoljenje, saj bodo morda 

morali dokazati, da so pridobili soglasje. Če kandidati predložijo gradivo, za katero 

nimajo ustreznih dovoljenj, s tem prevzemajo odgovornost za vse morebitne posledi-

ce. 

 

5. Znesek nagrad 

Na tem natečaju bo podeljenih do osemindvajset (28) nagrad, vsaka v višini 

8 000 EUR in po ena na državo članico EU. 

Vendar, kot je navedeno v oddelku 2, če Združeno kraljestvo iz EU izstopi pred 

sprejetjem odločitve o podelitvi, ne da bi sklenilo sporazum o tem, da so kandidati iz 

Združenega kraljestva še naprej upravičeni do sodelovanja, se britanske šole ne bodo 
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več mogle potegovati za to nagrado. V tem primeru bo podeljenih največ 27 (namesto 

28) nagrad, znesek posamezne nagrade pa bo ostal nespremenjen (8 000 EUR). 

Če iz ene ali več držav članic EU ne bo kandidature, ki bi dosegla zahtevano najmanjše 

skupno število točk, se ustrezni presežek proračuna ne bo prerazporedil, da bi se kan-

didatom iz drugih držav članic EU lahko podelila več kot ena nagrada. 

Denarna nagrada bo podeljena zmagovalnim šolam (ne posameznikom). Znesek 

nagrade ne bo povezan z nobenimi stroški, ki bi jih imeli nagrajenci. 

Kandidati se strinjajo in sprejemajo, da bodo z zmago morda morali plačati davke ali 

druge dajatve, med drugim tudi davek od nagrade, na podlagi zakonodaje ali 

predpisov, ki se uporabljajo. Kandidati se strinjajo, da bodo krili vse tovrstne davke ali 

druge dajatve. 

 

6. Način plačila  

Denarna nagrada bo nagrajencem izplačana v enkratnem znesku z nakazilom na 

njihov bančni račun, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Plačilo bo predvid-

oma izvršeno v letu 2020. Po obvestilu o sklepu o podelitvi nagrade se lahko zahtevajo 
potrjevanje pravne osebe in podatki o bančnem računu nagrajencev. 

 

7. Dokumenti 

Obvezna dokazila so navedena v prijavnem obrazcu. 

Za oceno upravičenosti kandidatov bodo potrebna naslednja dokazila: 

— uradni dokument, ki dokazuje pravni status pravne osebe, tj. da je kandidat šola, 

ki jo uradno priznavajo nacionalni organi za izobraževanje v državi članici EU, kjer 
se šola nahaja; 

— častna izjava o skladnosti z merili za upravičenost in izključitev ter o tem, da za 

isto delo/dejavnost niso že prej prejeli financiranja (ali nagrade) EU. 

Udeleženci bodo lahko pozneje pozvani k predložitvi dodatnih dokumentov (npr. po-

trjevanje pravne osebe, obrazec za bančni račun, dodatna dokazila v podporo up-

ravičenosti itd.). 

 

8. Promoviranje nagrade – prepoznavnost financiranja 
EU – obveščanje javnosti in pravice intelektualne 

lastnine 

8.1 Obveščanje javnosti s strani nagrajencev  

Nagrajenci lahko nagrado in njene rezultate promovirajo tako, da strateško in učinko-

vito zagotovijo ciljno usmerjene informacije različnim občinstvom (vključno z mediji in 

javnostjo).  

Razen če Komisija ne zahteva ali se ne dogovori drugače ali če to ni mogoče, je treba 

pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom (med drugim tudi v elektronski 

obliki, prek družbenih medijev itd.):  
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a) prikazati emblem EU12 in  

b) vključiti naslednje besedilo: „xxxxx (ime nagrajenca) je prejel/-a nagrado Jana 

Amosa Komenskega za visokokakovostno poučevanje o Evropski uniji“.  

Kadar je emblem EU prikazan skupaj z drugim logotipom, mora biti emblem EU us-

trezno poudarjen.  

Za namene promoviranja nagrade lahko nagrajenci uporabljajo emblem EU brez pred-

hodne odobritve Komisije. Vendar s tem ne dobijo pravice do izključne uporabe.  

Poleg tega si emblema EU ali katere koli podobne znamke ali logotipa ne smejo prilas-

titi niti z registracijo niti z drugimi sredstvi. 

 
8.2 Obveščanje javnosti s strani Komisije, pravice intelektualne 

lastnine in pravice tretjih oseb 

Komisija bo objavila imena zmagovalnih šol ter navedla državo in kraj, znesek na-

grade in kratek opis nagrajenih del/dejavnosti (verjetno tudi videoposnetke, ki so jih 

predložile zmagovalne šole, ali odlomke teh videoposnetkov). Z vložitvijo kandidature 

kandidati izjavljajo, da dovolijo to objavo. 

Vsi kandidati, vključno z nagrajenci, zadržijo polno lastništvo pravic intelektualne last-

nine v zvezi z videoposnetkom, ki ga Evropski komisiji predložijo v okviru svoje kandi-

dature.  

Kandidati z vložitvijo svoje kandidature potrjujejo, da z oddajo besedila, videoposnet-

kov, slik ali drugega gradiva jamčijo, da so edini avtorji in imetniki pravic predloženih 

gradiv ter da ne kršijo nobenih avtorskih pravic, pravic zasebnosti, pravic do slik ali 

katerih koli drugih pravic katerih koli tretjih oseb. Hkrati kandidati z vložitvijo svoje 

kandidature sprejemajo in soglašajo, da če jim bo podeljena nagrada: 

— lahko Evropska komisija brez omejitev v vseh vrstah objav ter v vseh oblikah te-

levizijskega predvajanja ali komuniciranja prek spleta ali družbenih medijev upo-

rablja informacije v zvezi z delom/dejavnostjo in dokumenti, zlasti povzetke za 

objavo in končne rezultate ter kakršno koli drugo gradivo (kot so slike ali avdio-

vizualno gradivo), ki jih prejme od nagrajencev v okviru njihove kandidature;  

— lahko Evropska komisija prevede informacije, ki jih posredujejo kandidati, jih re-

producira ter dovoli njihovo razširjanje v javnosti; 

— lahko tretje osebe (kot so druge šole) do informacij in gradiva v zvezi z nagraje-

nim delom/dejavnostjo, ki jih objavi Evropska komisija (vključno z vsem avdio-

vizualnim gradivom), prosto dostopajo, jih uporabljajo, reproducirajo ali razširjajo, 

vendar s priznavanjem avtorskih pravic lastnikov gradiva (nagrajene šole) ter iz-

ključno za informativne in izobraževalne namene; 

— lahko Komisija informacije v zvezi z delom/dejavnostjo, ki jih predložijo kandidati 

(vključno z avdiovizualnim gradivom), shrani in arhivira v podatkovnih zbirkah 

Evropske unije, ki so javnosti dostopne na spletu; 

— so fotografije in videoposnetki, ki jih Evropska komisija naredi med podelitveno 

slovesnostjo ali med pripravami nanjo, izključna last Komisije. Z vložitvijo kandi-

dature udeleženci vseh zadevnih podelitvenih slovesnosti (zmagovalni kandidati 

                                           
12 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sl. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_sl
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in/ali predstavniki zmagovalnih kandidatov) soglašajo, da lahko Evropska komisija 

to gradivo uporabi za promocijske namene. 

Če predloženo gradivo vsebuje delo tretjih oseb, kandidati z vložitvijo kandidature 

izjavljajo, da so pridobili vse potrebne pravice, ki Komisiji dovoljujejo uporabo 

predloženih gradiv, kot je navedeno zgoraj. Komisija lahko kadar koli zahteva dokazila 

o pridobitvi pravic tretjih oseb. Kandidati prevzemajo polno odgovornost za kakršno 

koli škodo ali izgubo zaradi kršenja pravic tretjih oseb s strani udeležencev. V zvezi s 

tem bodo nagrajenci pozvani, da izpolnijo izjavo o pravicah intelektualne lastnine in jo 

pred izplačilom denarne nagrade predložijo Komisiji. 

 

9. Merila za izključitev  

Udeleženci bodo izključeni, če (velja za njih same ali enega od njih ali ključne osebe, 

ki so pooblaščene za njihovo zastopanje, odločanje o njih ali nadzor nad njimi)13:  

 so predmet pravnomočne sodbe ali pravnomočne upravne odločbe, s katero je 

ugotovljeno, da je bil subjekt ustanovljen v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se 

udeleženec izognil davčnim, socialnim in drugim pravnim obveznostim; 

 so bili pravnomočno obsojeni s strani pristojnega organa države članice zaradi kaz-

nivega dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem; 

 so v stečaju ali postopku likvidacije, pod upravljanjem sodišča, so sklenili dogovor z 

upniki, začasno prekinili poslovanje ali je zoper njih uveden tak ali podoben 

postopek na podlagi nacionalne zakonodaje;  

 jim lahko organi EU na kateri koli upravičeni podlagi, vključno s sklepi Evropske in-

vesticijske banke in mednarodnih organizacij, dokažejo hudo kršitev poklicnih 

pravil; 

 niso izpolnili vseh svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno var-

nost in davkov (v skladu s pravnimi predpisi države, v kateri imajo sedež, države, v 

kateri ima sedež odgovorni odredbodajalec, ter države, v kateri naj bi se dejavnost 

izvajala); 

 so napačno predstavili informacije, ki se zahtevajo za sodelovanje na natečaju, ali 

takih informacij sploh niso predložili;  

 so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v kriminalni 

združbi, pranja denarja ali kakršne koli druge nezakonite dejavnosti, ki škodi fi-

nančnim interesom EU; 

 so v povezavi z nagrado v položaju navzkrižja interesov;  

 jim je naložena upravna kazen, ker so predložili zavajajoče informacije glede na 

zahteve za udeležbo v postopku javnega naročila ali drugega postopka dodelitve 

nepovratnih sredstev ali teh informacij sploh niso predložili ali ker je bila zanje 

ugotovljena resna kršitev obveznosti v zvezi s pogodbami ali sporazumi, ki se fi-

nancirajo iz proračuna EU; 

 so od katere koli stranke prejeli, pri njej iskali, poskušali pridobiti ali sprejeli ugod-

nost, finančno ali v naravi, oziroma so jo kateri koli stranki zagotovili, če ta pred-

                                           
13 Glej člene 136, 141, 142 in 143 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) 
št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) 
št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012. 
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stavlja nezakonito ravnanje ali pomeni korupcijo, neposredno ali posredno, ter je 

spodbuda ali nagrada v zvezi s podelitvijo nagrade. 

 

10. Obdelava osebnih podatkov  

10.1 Obdelava osebnih podatkov s strani Komisije 

Komisija bo vse osebne podatke obdelovala na podlagi Uredbe 2018/172514 in v 

skladu z „uradnimi obvestili o postopkih obdelave“, ki se pošljejo pooblaščeni osebi 

Komisije za varstvo podatkov (javno dostopnimi v katalogu pooblaščene osebe za 

varstvo podatkov). 

Take podatke bo za namene podelitve, izvedbe in spremljanja nagrade ter za zaščito 

finančnih interesov EU (vključno s preverjanji, revizijami in preiskavami; glej spodaj v 

točki 14) obdeloval „upravljavec podatkov“, enota A1 – Generalni direktorat 

Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo.  

Osebe, katerih podatki se obdelujejo, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih po-

datkov ter do njihovega popravka ali izbrisa in pravico do omejitve ali, kadar je po-

trebno, pravico do prenosljivosti podatkov ali pravico do ugovora obdelavi podatkov v 

skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. V ta namen morajo vse poizvedbe glede obdelave 

svojih osebnih podatkov poslati upravljavcu podatkov prek elektronskega naslova 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Poleg tega imajo tudi pravico, da ka-

dar koli vložijo pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (ENVP). 

Nagrajenci so ob vložitvi kandidature izrecno soglašali, da Evropska komisija (v 
kakršni koli obliki in na kakršnem koli mediju) objavi naslednje informacije:  

a) ime nagrajenca;  

b) državo članico izvora nagrajenca; 

c) znesek nagrade; 

d) kratek opis nagrajenega dela/dejavnosti. 

 

10.2 Obdelava osebnih podatkov s strani kandidatov  

Kandidati morajo osebne podatke obdelovati v skladu s pravom EU in nacionalnim 

pravom o varstvu podatkov, ki se uporabljata (vključno z morebitnimi zahtevami glede 

dovoljenj ali uradnega obveščanja).  

Kandidati lahko svojemu osebju zagotovijo dostop samo do podatkov, ki so nujno po-

trebni za podelitev, izvedbo ali spremljanje nagrade. Kandidati morajo zagotoviti, da 

je osebje, ki je pooblaščeno za obdelavo osebnih podatkov, zavezano zaupnosti ali pa 

ga k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon. 

Kandidati morajo osebje obvestiti, da Komisija zbira in obdeluje njihove osebne podat-

ke. V ta namen mu morajo izjave o varstvu osebnih podatkov za posamezno storitev 

(glej prijavni obrazec) posredovati še pred posredovanjem njihovih podatkov Komisiji. 

 

  

                                           
14 Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posamezni-
kov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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11. Etika  

Dejavnosti se morajo izvajati v skladu z:  

a) etičnimi načeli in  

b) mednarodnim pravom, pravom EU in nacionalnim pravom, ki se uporabljajo. 

 

12. Navzkrižje interesov  

Udeleženci morajo sprejeti vse ukrepe, s katerimi bodo preprečili, da bi bila nepristran-

ska in objektivna podelitev nagrade ogrožena zaradi gospodarskega interesa, političnih 

ali narodnostnih razlogov, družinskih ali čustvenih vezi ali kakršnega koli drugega skup-

nega interesa („navzkrižje interesov“). 

Brez odlašanja morajo Komisijo obvestiti o vseh okoliščinah, ki predstavljajo ali bi 

lahko bile podlaga za navzkrižje interesov, ter nemudoma sprejeti vse potrebne 

ukrepe za odpravo teh okoliščin. 

Komisija lahko preveri, ali so sprejeti ukrepi ustrezni, in lahko zahteva, da se v za to 

določenem roku sprejmejo dodatni ukrepi. 

 

13. Odškodninska odgovornost  

Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki jo udeleženci ali tretje 

osebe povzročijo ali utrpijo zaradi izvajanja dejavnosti v zvezi z natečajem ali med 

izvajanjem takih dejavnosti. 

 

14. Preverjanja, revizije in preiskave  

Udeleženci soglašajo, da če jim bo podeljena nagrada, lahko Komisija, Evropski urad 

za boj proti goljufijam in Računsko sodišče izvajajo preglede in revizije v zvezi z 

natečajem in prejeto nagrado. 

 

15. Odvzem nagrade – izterjava neupravičeno 
izplačanih zneskov 

Komisija lahko odvzame nagrado in izterja vsa izvršena plačila, če ugotovi, da: 

a) so bile za pridobitev nagrade uporabljene napačne informacije ali goljufija ali 

korupcija;  

b) nagrajenec ni bil upravičen ali bi ga bilo treba izključiti; 

c) nagrajenec resno krši svoje obveznosti na podlagi teh pravil natečaja. 

 

16. Upravne in finančne sankcije 

Če je udeleženec storil nepravilnosti ali goljufijo ali je predložil lažne izjave, lahko 

Komisija tudi:  

a) izključi udeleženca iz vseh pogodb, nepovratnih sredstev in natečajev, ki se fi-

nancirajo iz proračuna EU, za največ pet let (ali deset let v primeru ponovitve) 

in/ali 

b) naloži denarno kazen od 2 % do 10 % vrednosti nagrade (ali od 4 % do 20 % v 

primeru ponovitve). 
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17. Preklic natečaja  

Komisija lahko prekliče natečaj ali se, brez obveznosti do izplačila odškodnine 

udeležencem, odloči, da nagrade ne bo podelila, če:  

 ne prejme nobene kandidature,  

 nagrajenec ni bil izbran (nobena kandidatura ni presegla ocenjevalnega praga) 

ali 

 nagrajenci niso upravičeni ali jih je treba izključiti.  

 

18. Pravo, ki se uporablja, in pristojno sodišče 

Ta natečaj ureja pravo Unije, ki se uporablja in ga po potrebi dopolnjuje pravo Belgije. 

Splošno sodišče ali, ob pritožbi, Sodišče Evropske unije je izključno pristojno za spore 

med Unijo in katerim koli udeležencem v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo 

pravil tega natečaja, če takega spora ni mogoče rešiti sporazumno. Za udeležence, ki 

so mednarodne organizacije, je treba take spore s Komisijo v zvezi z natečajem pred-

ložiti v arbitražo, če jih ni mogoče rešiti sporazumno. Uporabljajo se neobvezna pravila 

Stalnega arbitražnega sodišča za arbitražo, ki vključuje mednarodne organizacije in 

države, ki veljajo ob datumu začetka veljavnosti natečaja. 
 
 

19. Predložitev dokazil na zahtevo 

Komisija lahko zahteva informacije in veljavna dokazila, kot je navedeno v oddelku V 

„Dokazila na zahtevo“ v častni izjavi. 
 
 

20. Kontaktni podatki 

Vprašanja v zvezi s to nagrado naslovite na: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. 
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