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Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru projekta Slovenska mreža 
prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj za podelitev naziva 
 

 
NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV 2022 in NAJ MENTORICA PROSTOVOLJCEV 2022  

 
1. Predmet natečaja in osnovne informacije 

Namen natečaja je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in 
koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva, priznavanje 
pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega prispevka h kakovosti prostovoljstva. 
 
Natečaj v letu 2023 razpisujemo šestič.  
 
Naziv Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev se podeljuje aktivnim mentorjem 
in mentoricam za delo, opravljeno v letu 2022. Posebno priznanje za življenjsko delo pa se dodeli 
mentorju oz. mentorici za kontinuirano in kakovostno delo v daljšem časovnem obdobju. 
 
Podelili bomo en naziv NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV in en naziv NAJ MENTORICA 
PROSTOVOLJCEV 2022. Če je prispelih več kakovostnih prijav, lahko komisija podeli tudi eno ali 
več POSEBNIH PRIZNANJ. Če bo katera izmed prijav izkazovala večletno kakovostno mentorstvo 
prostovoljcem, bomo podelili tudi POSEBNO PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU 
MENTORSTVA PROSTOVOLJCEV.  
 
Z imenom mentor na tem natečaju poimenujemo vse, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo, 
ustvarjajo pogoje za delo prostovoljcev in jih pri tem podpirajo – kot mentorji, koordinatorji, 
organizatorji ali vodje skupin prostovoljcev. 
 
V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
oba spola. 
 

2. Pogoji za sodelovanje 

Kandidati so lahko posamezniki, ki v organizacijah skrbijo za prostovoljstvo.  
 
Kandidata lahko predlaga organizacija, v kateri kandidat skrbi oziroma je skrbel za prostovoljstvo 
(v letu 2022) in je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. 
 
Sodelujejo lahko kandidati nevladnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom (javni zavodi z organiziranim prostovoljstvom), ki so na dan oddane prijave vpisane v 
Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES-u. 
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Pogoji za sodelovanje na natečaju: 

- pravočasno prispela in popolna prijavnica s prilogami, 

- pisno soglasje kandidata, 

- podporna pisma vsaj treh prostovoljcev, katerim je kandidat mentor, 

- druge priloge, ki dopolnjujejo vlogo (objave v medijih, fotografije, posnetki …). 

 

3. Merila in postopek izbora 

Prijave bo obravnavala tričlanska komisija, ki jo bo imenovala Slovenska filantropija.  
 
Komisija bo kot merilo za podelitev naziva Naj mentor 2022 in Naj mentorica 2022 upoštevala: 

- število prostovoljcev v letu 2022, za katere je skrbel mentor, 

- število opravljenih prostovoljskih ur v letu 2022 vseh prostovoljcev, za katere je skrbel 

mentor, 

- vpliv mentorjevega dela na prostovoljce, 

- vpliv opravljenega prostovoljskega dela na uporabnike oz. njegovi učinki na skupnost. 

 

Za podelitev Posebnega priznanja za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcev bo 

komisija upoštevala zgoraj našteta merila, vendar za obdobje vseh preteklih let, v katerih je oseba 

delovala na prostovoljskem področju.  

 

Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva prostovoljcev lahko oseba dobi le 

enkrat, naziv Naj mentor oz. Naj mentorica ali Posebno priznanje pa večkrat, vendar le enkrat v 

zadnjih treh letih. Komisija si pridružuje pravico, da katerega od nazivov ne podeli. 

Nazivi bodo podeljeni v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva na Slovesnem dnevu 
prostovoljstva 23. maja 2023.  
 

4. Rok in način prijave: 

Obravnavane bodo vse popolne prijave s prilogami, ki bodo prispele do 14. aprila 2023 na poštni 
naslov: 
 
Slovenska filantropija 
Cesta Dolomitskega odreda 11 
1000 Ljubljana 
s pripisom Naj mentor in Naj mentorica prostovoljcev  
 
ali elektronski naslov: slovenska@filantropija.org z zadevo Naj mentor in Naj mentorica 
prostovoljcev.  
 
Vloga mora biti oddana na obrazcu, dostopnem na spletni strani https://prostovoljstvo.org/naj-
mentoriica-prostovoljcev-2022_7847 z ustreznimi prilogami ter v Word obliki! 
 

5. Dodatne informacije: 

mailto:slovenska@filantropija.org
https://prostovoljstvo.org/naj-mentoriica-prostovoljcev-2022_7847
https://prostovoljstvo.org/naj-mentoriica-prostovoljcev-2022_7847
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Patricija Fašalek, 01 433 40 24, patricija.fasalek@filantropija.org  
 

mailto:patricija.fasalek@filantropija.org

