
RAZPIS 

na katerem bomo izbrali Naj mlade prostovoljce_ke, Naj prostovoljski projekt v občini 

Ajdovščina in Naj prostovoljca_ko na področju mladinskega sektorja v letih 2021/22. 

 

Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo letos potegovali za naj naslov v petih 

kategorijah: 

1. Naj mladi prostovoljec_ka, ki obiskuje zadnjo triado osnovne šole in/ali je stara 

med 12 in 14 let. 

2. Naj mladi prostovoljec_ka, ki obiskuje srednjo šolo in/ali je stara med 15 in 18 

let. 

3. Naj mladi prostovoljec_ka, ki je zaključil/a srednjo šolo in/ali je stara med 19 in 

29 let.  

4. Naj mladinske prostovoljske projekte, na katerega lahko prijavite mlade, v 

skupini od 12 do 29 let. 

5. Naj mladi prostovoljec_ka na področju mladinskega sektorja, v starostni 

kategoriji od 30 let naprej. (NOVA KATEGORIJA!!) 

 

Prijavnico pošljite priporočeno s pripisom "NE ODPIRAJ – NATEČAJ – PROSTOVOLJCI" 

najpozneje do 30. novembra 2022 (velja datum poštnega žiga) na naslov Mladinski svet 

Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 61 A, 5270 Ajdovščina. Podpisano prijavnico lahko 

oddate tudi osebno v pisarni Mladinskega sveta Ajdovščina ali pa jo skenirano pošljete preko 

elektronske pošte na info@msa.si. 

 

PODALJŠAN ROK PRIJAVE: 

31. DECEMBER 2022. 

mailto:info@msa.si


POGOJI  ZA SODELOVANJE 

 

1. NAJ MLADA PROSTOVOLJKA /NAJ MLADI PROSTOVOLJEC  2020/21: 

• predlagatelj: lahko je posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna 

institucija;  

• prostovoljec/-ka za svoje delo ne sme biti plačan/-a oz. ne sme biti zaposlen/-a za izvajanje dejavnosti, 

za katere se ga/jo prijavlja na razpis;  

• prostovoljec/-ka mora biti mlada oseba do 29 let (razen v točki 4.): 

1. V prvo kategoriji se lahko prijavi mlada oseba, ki obiskuje tretjo triado osnovne šole in/ali je stara med 

12 in 14 let. 

2. V drugo kategorijo se lahko prijavi mlada oseba, ki obiskuje srednjo šolo in/ali nje stara med 15 in 19 

let. 

3. V tretjo kategorijo se lahko prijavi oseba, ki je zaključila srednjo šolo ali je stara med 19 in 29 let. 

4. V četrto kategorijo se lahko prijavi oseba, ki je stara 30 let ali več in prostovoljno deluje na področju 

dela z mladimi. 

• prostovoljec/-ka mora biti z udeležbo seznanjen/-a in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s 

prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja; 

• prostovoljec/-ka je moral/-a prostovoljno delovati v sezoni 2021/22 (kadarkoli med 1. 9. 2021 in 31. 8. 

2022); 

• prostovoljec/-ka  mora imeti stalno prebivališče v občini Ajdovščina. Izjemoma ima lahko stalno 

prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/-a na območju občine Ajdovščina. 

 

2. NAJ MLADINSKI PROSTOVOLJSKI PROJEKT 2021/22: 

• predlagatelj: lahko je posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija; 

• prijavijo se lahko projekti, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma 

kvaliteti izvedbe projekta (ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom); 

• izvajalci in organizatorji projekta morajo biti mladi, v starostni skupini do 29. leta (pomočniki in 

mentorji so lahko starejši); 

• čas izvedbe: projekt se je moral zaključiti v sezoni 2021 /22 (med 1. 9. 2021 in 31. 8. 2022), četudi se je 

začel prej; 

• kraj izvedbe: občina Ajdovščina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZBOR IN PODELITEV NAZIVOV 

 

O izbiri bo odločala strokovna komisija.  

Strokovno komisijo bodo sestavljali vsaj trije člani organizacij za mlade, ki delujejo tudi prostovoljno. 

Komisija bo odločila na podlagi pravilno prispelih prijav. Odločitev strokovne komisije je dokončna. 

Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili: 

- prostovoljčevi dosežki,  

- trajanje prostovoljnega dela v organizaciji (št. ur in časovni obseg dela), 

- število in obsežnost prostovoljno izpeljanih projektov, 

- izobraževanje prostovoljke / prostovoljka,  

- število vključenih prostovoljcev v projekt (v primeru izbora za Naj prostovoljni projekt), 

- vpliv prostovoljnega dela na skupnost, 

- osebne pridobitve prostovoljke / prostovoljca, 

- pridobitve organizacije v katerem je bilo prostovoljno delo opravljeno. 

 

Podelitev priznanj in nagrad najboljšim bo potekala v sodelovanju z Občino Ajdovščina, 

predvidoma v začetku leta 2023. 

Podelitev priznanj in nagrad Naj mladim prostovoljcem in prostovoljkam ter akterjem Naj mladinskih 

prostovoljnih projektov bo predvidoma potekala v okviru prireditve ali druženja, odvisno od števila prijav 

na natečaj. V kolikor bo obstajal interes, bomo priredili tudi prireditev, na kateri si bo mogoče ogledati 

mladinske projekte, ki so bili izpeljani v lanskem letu, ter se pogovoriti in si izmenjali izkušnje z drugimi 

prostovoljci. Na prireditev bodo povabljeni vsi prijavljeni prostovoljci in njihovi mentorji ter v razpisu 

sodelujoče organizacije ali skupine posameznikov. O času, kraju in načinu izvedbe dogodka boste obveščeni 

naknadno. Na prireditvi bodo tudi predstavniki Občine Ajdovščina. 

 

»Podpiranje in spodbujanje prostovoljnega dela je ključni namen natečaja in z njim lahko 

pomagamo pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo tudi pri vas, v vaši organizaciji. 

Vsi prijavljeni bodo vabljeni na zaključno prireditev natečaja, kjer bodo prejeli pohvalo kot 

skromen znak priznanja in spoštovanja vrednosti njihovega truda in dela.« 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov info@msa.si ali pokličete na GSM: 040 212 142. 

 

Mladinski svet Ajdovščina, 

/za organizacijo 

 

Ana Rustja 

mladinska delavka 

mailto:helena.harej@msa.si

