
 

 

ZLHT - Regionalni center NVO objavlja  

Javni natečaj  Prostovoljec  leta 2018 

ZLHT - Regionalni center NVO z dnem 12.10.2018 objavlja natečaj Prostovoljec leta 2018 za izbor 
najzaslužnejših prostovoljcev in prostovoljk ter najzaslužnejših prostovoljskih organizacij iz 
zasavske regije (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje) v letu 2018.  Namen javnega natečaja 
je podelitev priznanj tistim posameznikom in organizacijam, ki opravijo največ prostovoljnega 
dela in dosegajo največje učinke ter s svojim delovanjem pripomorejo k promociji in 
spodbujanju prostovoljstva v zasavski regiji. 

Nevladne organizacije, javne institucije, neformalne skupine, posameznike in zasebne 
institucije vabimo, da predlagajo posameznike in posameznice ter organizacije, ki v svoje 
dejavnosti vključujejo prostovoljce za prejem priznanja Prostovoljec leta 2018 in Prostovoljska 
organizacija 2018.  

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila 
ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno 
korist. Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno 
zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno 
korist.  

1. Predlagatelji 

Predlagatelj je lahko posameznik ali katerakoli organizacija zasebnega ali javnega prava.  

2. Pogoji za sodelovanje 

V izboru lahko sodelujejo prostovoljci in prostovoljke vseh starostnih skupin, ki prihajajo ali 
delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik ter organizacije, ki v svoje 
dejavnosti vključujejo prostovoljce in imajo sedež v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje ali 
Hrastnik.  

Pogoji za sodelovanje posameznikov in posameznic: 

 predlagatelj kandidata je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, 
društvo, zavod in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava, 

 prijavljeni posameznik/posameznica mora prebivati v Zagorju ob Savi, Litiji, Trbovljah ali 
Hrastniku oziroma mora njegovo/njeno delovanje v letu 2018 biti povezano z 
navedenimi občinami;  

 za svoje delo ne sme biti zaposlen-a za izvajanje dejavnosti, za katero se ga/jo prijavlja 
na natečaj, prav tako za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe 
ali študentske napotnice, 

 prijavljeni posameznik/posameznica mora biti s prijavo seznanjen-a. O prijavi ga obvesti 
ZLHT-Regionalni center NVO. Prijavi lahko nasprotuje z izjavo naslovljeno na ZLHT 
Regionalni center NVO, 

 predlagatelj mora izpolniti elektronski obrazec – elektronsko PRIJAVNICO, ki jo lahko 
dobi na spletni strani www.consulta.si ali prejme po elektronski pošti. V procesu 
zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene elektronske prijavnice. 

http://www.consulta.si/


 

 

Pogoji za sodelovanje organizacij:  

 Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod 
in druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava. 

 Prijavljena organizacija mora imeti status neprofitne organizacije in sedež v eni izmed 
občin zasavske regije, to so Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik.  Njeno delovanje 
v letu 2018 mora biti povezano z navedenimi občinami. 

 Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena. Seznani jo ZLHT Regionalni 
center NVO. Prijavi lahko organizacija nasprotuje z izjavo naslovljeno na ZLHT 
Regionalni center NVO.  

 Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih 
strani www.consulta.si ali jo prejme po elektronski pošti. 

3. Ocenjevanje prijav 

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki bo izmed vseh prispelih predlogov 
oblikovala ožji izbor kandidatov za prostovoljca leta 2018 in Prostovoljsko organizacijo 2018.  

Kot kriterij odločanja bodo strokovni komisiji služili predvsem dosežki 
posameznikov/posameznic: 

 rezultati njihovega dela, 

 prevzemanje odgovornosti znotraj organizacij-e, 

 število izvedenih prostovoljnih projektov, 

 funkcije in nivo samoiniciativnosti in samostojnosti pri tem projektu, 

 širjenje prostovoljstva, 

 vpliv na lokalno okolje, 

 splošni vtis prostovoljnega dela v letu 2018. 

Kot kriterij odločanja pri naj prostovoljni organizaciji bodo strokovni komisiji služili 
predvsem dosežki organizacije: 

 število članic/članov, 

 število prostovoljk/prostovoljcev, 

 izvedeni projekti/programi, 

 pridobljena sredstva za izvedbo projekta/programa, 

 vpliv na okolje, 

 širjenje prostovoljstva, 

 status organizacije (prostovoljska, humanitarna in ali deluje v javnem interesu) ter 

 celotno skupno prostovoljsko delo v letu 2018. 

 

http://www.consulta.si/


 

 

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev strokovna komisija izbrala 
največ deset posameznikov in največ deset organizacij, izmed katerih bodo najboljše izbrali 
uporabniki z javnim glasovanjem, ki bo potekalo na spletni strani www.consulta.si in na spletnih 
straneh sodelujočih lokalnih in regionalnih medijev.  

4. Podelitev priznanj 

Na osrednjem dogodku Prostovoljec leta 2018, ki bo potekal letos v decembru, bodo  
priznanja prejeli trije najzaslužnejši prostovoljci ali prostovoljke ter tri najzaslužnejše 
prostovoljske organizacije iz zasavske regije.  

5. Način oddaje in roki 

Predloge za prejem priznanja Prostovoljec leta 2018 in Prostovoljska organizacija leta 2018 
lahko oddate z elektronsko prijavnico, ki jo predlagatelji najdejo na www.consulta.si ali zanjo 
zaprosijo z dopisom na elektronsko pošto kristijan.adamlje@consulta.si.  

Rok za oddajo predlogov je sreda, 31.10.2018.  

Glasovanje za najzaslužnejše prostovoljce in prostovoljke ter prostovoljske organizacije iz 
ožjega izbora bo potekalo med 12.11.2018 in 25.11.2018. 

Podelitev priznanj bo 4.12.2018.  

6. Ne pozabite 

Promocija prostovoljstva je ključni namen natečaja in z njim lahko pomagamo pohvaliti in 
vzpodbuditi prostovoljstvo. Več informacij lahko najdete na www.consulta.si, na elektronskem 
naslovu kristijan.adamlje@consulta.si oz. na tel. številki 059 927 612 – Kristijan Adamlje.  

 

 

Datum: 12.10.2018  

 

Tjaša Bajc 

ZLHT – Regionalni center NVO 
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