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ZAKAJ SMO TO POBUDO SPROŽILI MI, KI PREDSTAVLJAMO 
MLADE? ZATO, KER:

 je mladost idealen čas za pridobivanje izkušenj, referenc in veščin za nadaljnje 
življenje in delo.

 je prostovoljsko delo vrednota; vrednote pa si v največji meri pridobimo v 
mladosti.

 imajo mnogi mladi veliko časa in 
energije, ki bi ju lahko s prostovoljskim 
delom odlično izkoristili.

 je prostovoljsko delo lahko alternativa 
mnogim rizičnim aktivnostim.

 prostovoljsko delo prežene dolgčas, ki 
je pogosta »bolezen« mladih.

KAJ KAŽE NA TO, DA JE PROSTOVOLJSKO DELO PRI NAS  
MANJ PRIZNANO OZ. CENJENO KOT V MNOGIH DRUGIH 
RAZVITIH DRŽAVAH?

 V mnogih državah (tipično npr. v ZDA) se pri sprejemu na univerze upošteva 
obseg in narava obšolskih ali izvenšolskih dejavnosti bodočih študentov, kamor 
sodijo mnoge oblike prostovoljskega dela.

 V mnogih državah je ena ključnih referenc 
kandidatov za politične ipd. funkcije 
prostovoljsko delo, ki so ga opravili v svojem 
življenju.

 V naših razpisih za službe izjemno redko oz. 
nikoli ne vidimo določila, da se prostovoljsko 
delo lahko upošteva v okviru delovnih 
izkušenj.
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Soočen z vse manjšo participacijo mladih v različnih sferah družbe, nezadostnim 
ugledom prostovoljskega dela ter splošnim nerazumevanjem tovrstnega dela, se 
je Mladinski svet Slovenije (MSS) v letu 2002 odločil pripraviti projekt nacionalne 
razsežnosti. Pripraviti natečaj, s katerim bomo vsako leto izbirali najboljše prostovoljce. 
Ne zato, ker bi želeli vzpodbujati tekmovalnost med njimi; pač pa zato, da bi pokazali 
javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, koristno tako za prostovoljce kot družbo in 
predvsem da si zasluži ugled in pozornost.

IZBIRA NAJBOLJŠIH

Že od leta 2003 vsako leto izbiramo najboljše prostovoljke in prostovoljce, od leta 2004 
pa tudi prostovoljske projekte, saj smo opazili potrebo po nagrajevanju skupinskega 
dela. V letu 2004 smo prijavljene prostovoljke in prostovoljce razdelili v 6 kategorij 
– po spolu in starosti – in od takrat vsako leto izberemo po 3 Naj prostovoljke in Naj 
prostovoljce. Kategorije smo razdelili po spolu predvsem zato, ker je med fanti oz. 
moškimi manj prostovoljcev in smo jih želeli posebej vzpodbuditi k prijavi; prav tako 
smo želimo posebej vzpodbujati tudi mlade, zato prvi dve starostni kategoriji zajemata 
mlado populacijo. V letu 2009 smo se odločili dati še poseben poudarek mladinskemu 
delu, zato smo razpisali še dve dodatni kategoriji: Naj mladinski voditelj in Naj 
mladinski projekt.

Najboljše prostovoljce in projekte v zadnjih letih izbira strokovna komisija, sestavljena 
iz predstavnic oz. predstavnikov ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, 
ministrstva, pristojnega za prostovoljstvo, Urada RS za mladino, Fakultete za socialno 
delo, Slovenske filantropije, Zavoda Nefiks, Mladinske mreže MaMa ter Mladinskega 
sveta Slovenije. T.i. mladinska naziva pa podeli komisija v nekoliko ožji sestavi, 
dopolnjena s predstavnikom organiziacij članic MSS. Od leta 2003 pri podelitvi ključnih 
priznanj sodelujeta minister, pristojen za socialne zadeve, ter predsednik MSS, v letu 
2008 pa se jima je kot pokrovitelj projekta pridružil tudi predsednik RS dr. Danilo Türk, v 
letu 2013 pa je to vlogo prav tako prevzel njegov naslednik Borut Pahor.

POTEK NATEČAJA

Projekt se vsako leto prične s pripravo  natečaja in oblikovanjem strokovne komisije 
projekta. Sledi objava natečaja in s tem ključni del projekta: promocijsko-informacijska 
akcija, usmerjena v mladinske, humanitarne idr. nevladne organizacije, v socialne 
zavode, centre za socialno delo, občine, razna informacijska središča, srednje šole 
in osnovne šole. Hkrati obveščamo tudi množične medije; nekateri prav z veseljem 
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obveščajo o natečaju ali celo pripravljajo oddaje in prispevke o prostovoljstvu.

Trudimo se iskati tudi sponzorje, ki bi prispevali nagrade za izbrane prostovoljce ali 
kako drugače pomagali izpeljati zaključno prireditev. Nagrade za izbrane prostovoljce 
so tako predvsem simbolične; ključni pa so podeljeni nazivi prostovoljcem in 
projektom. Ko se izteče rok za prijave, je ponovno na potezi komisija. Pregled prijav, 
ožji izbor in dokončne odločitve terjajo od komisije v zadnjih letih že več kot en 
delavnik časa, saj je prijav vsako leto več.

Po zaključku projekta, običajno v juniju pripravimo zaključno prireditev, kamor 
povabimo vse prijavljene prostovoljke in prostovoljce ter prijavitelje. Tam razglasimo 
najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte, podelimo priznanja in nagrade. 
Ključni podeljeni nazivi so »Naj prostovoljka«, »Naj prostovoljec« in »Naj prostovoljski 
projekt«, od l. 2009 pa še »Naj mladinski voditelj« in »Naj mladinski projekt«. Priznanja 
za sodelovanje pa prejmejo tudi ostali sodelujoči. Prireditev je dobra priložnost za 
izmenjavo izkušenj in sklepanje poznanstev, saj po zaključku uradnega dela prireditve 
prisotne prepustimo kramljanju ob pogostitvi.

LETA 2002 – 2013

Fotografije nizke kakovosti z razglasitve Naj 
prostovoljcev leta 2002, nas živo spominjajo 
na začetne korake, ko je bil natečaj tako 
rekoč še v povojih in smo se čudili izjemnemu 
odzivu naše ciljne publike. Pri zasnovi natečaja 
nam je pomagal takratni dekan Fakultete 
(takrat Visoke šole, op. p.) za socialno delo dr. 
Vito Flaker, ki je tudi sodeloval pri podelitvi 
priznanj. S strani MSS sta svoj ključni del 
prispevala dva takratna podpredsednika MSS, Jože Gornik in Tomaž Čučnik. Komisija, 
ki je izbrala najboljše prostovoljce, je bila sestavljena iz predstavnikov MSS in takratne 
Visoke šole za socialno delo. Leta 2003, kot tudi naslednji dve leti, je zaključno 
prireditev gostila Mestna občina Ljubljana. 

V letu 2003 smo pričeli z nadgradnjo predvsem pri promociji natečaja, kjer so se 
posebej angažirali zaposleni na MSS. Poziv k prijavi v natečaj smo neposredno naslovili 
na številne institucije, ki bi utegnile biti povezane s prostovoljskim delom, in jim 
posredovali promocijske materiale. V tem letu smo tudi razširili komisijo, ki je izbirala 
najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte.
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Ko smo takratnega ministra za delo, družino 
in socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega 
povprašali, če bi sodeloval pri podelitvi 
priznanj prostovoljcem, ga ni bilo potrebno 
posebej prepričevati. V naslednjih letih so 
tudi Janez Drobnič, Marjeta Cotman, dr. Ivan 
Svetlik, mag. Andrej Vizjak in dr. Anja Kopač 
Mrak z veseljem sodelovali na prireditvi. V 

letu 2004 smo uvedli novo kategorijo: Naj prostovoljski projekt. Že v prejšnjih letih se je 
namreč kazala potreba po možnosti izpostavitve skupinskega dela. Mnoge organizacije 
so menile, da ne morejo prijaviti posameznikov, ki so enakovredno sodelovali pri večjih 
projektih ali pa posamezniki niti niso hoteli biti izpostavljeni. Nosilec izbranega Naj 
projekta prejme v začasno last veliko leseno ragljo z imenom projekta in njegovega 
nosilca. V letu 2005 ni bilo večjih sprememb, število prijav pa je doseglo vrhunec.

V letu 2006 smo dali večji poudarek na tiste 
vidike prostovoljstva, ki so pri vplivu na 
družbo in posameznika ključnega pomena: 
samostojnost in samoiniciativnost pri delu, 
aktivna participacija (v kolikšni meri je bil 
prostovoljec soustvarjalec lastnega dela), 
vpliv dela na širjenje prostovoljstva, na 
organizacijo in na druga okolja, v katerih 
je delo potekalo. Število prijav je v tem letu nekoliko upadlo, dvignila pa se je njihova 
kvaliteta. Ponovno pa je naraslo tudi število prijaviteljev v natečaj. Z letom 2006 se 
je od nas poslovil zaščitni znak, ki je spremljal projekt od začetka: volk, ki tuli v luno, 
z geslom: »Ali se ti zdi, da tuliš v luno?« Simbolika se ni nanašala na prostovoljsko 
delo kot tako; saj je tuljenje v luno sicer prostovoljna, a dokaj nekoristna in moteča 
dejavnost. Šlo je predvsem za poziv k večjemu priznavanju prostovoljskega dela, 
kar le stežka doseže ustrezen odziv. Dobili smo nov znak in novo geslo projekta: “S 
prostovoljstvom bogatim. Sebe in druge.”
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V letu 2007 pri samem natečaju ni bilo sprememb, je pa bila ključna sprememba 
v zaključni prireditvi. Še vreme se je zjasnilo na tisti junijski dan l. 2008, ko nas je v 
Vili Podrožnik gostil predsednik RS dr. Danilo Türk. Predsednik je namreč v l. 2008 
prevzel pokroviteljstvo nad projektom in ponudil gostitev prireditve. Nosilcu Naj 
projekta je to leto pripadla posebna čast - to je bilo namreč edino priznanje, ki ga je 
prejemniku izročil predsednik. Po uradnem delu prireditve je predsednik prijazno 
in potrpežljivo sprejel nov izziv – med 
udeleženci prireditve se je namreč 
pričelo »tekmovanje«, ki bi ga lahko 
poimenovali »Komu se bo uspelo slikati 
s predsednikom«, kar je tudi v naslednjih 
letih ostalo stalna praksa. To leto nas je 
s svojim nastopom še posebej zabaval 
Adi Smolar.

Prejemnike nazivov za leto 2008 smo razglasili na prireditvi na prostem na Brdu 
pri Kranju, kjer nas je prav tako gostil predsednik RS, na prireditvi pa je sodeloval 
že četrti minister, pristojen za socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik. Prireditev sta vodila 
Bernarda Žarn in Jure Sešek; poznopomladanski deževni dan nam je popestril 
jazzovski zbor Perpetuum Jazzile.

Prejemnike Naj nazivov za leto 2009 in 2010 smo ponovno razglasili na Brdu pri 
Kranju, le da smo se “preselili” v dvorano. V tem času smo pričeli podeljevati naziva 
Naj mladinski voditelj in Naj mladinski projekt. Pri razglasitvi najboljših za leto 
2010 so sodelovali tudi ambasadorji mendarodnega leta mladih; Tinkara Kovač kot 
nastopajoča, Ana Marija Mitić kot voditeljica in reper Zlatko kot gost prireditve. V 
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letu 2012 smo praznovali 10-letnico projekta, ki je bil v tem letu še posebej uspešen 
in odmeven. Zaključno prireditev in razglasitev Naj prostovoljcev in projektov za leto 
2011 je še zadnjič gostil dr. Danilo Türk, ki smo se mu posebej zahvalili, saj je naš 
projekt podpiral ves svoj mandat.

V letu 2013 nas je na Brdu pri Kranju gostil novo izvoljeni predsednik RS Borut Pahor. 
Že v tretje nas je v vlogi voditeljice zabavala Ana Marija Mitić, tokrat s sovoditeljem 
Tonijem Cahunkom; kot glasbena gostja pa je nastopila Katja Šulc. Tradicija 
prireditve za prostovoljce na Brdu se je s podelitvijo Naj nazivov za leto 2012 žal 
tudi zaključila.
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Leto 2002
Prijavljenih prostovoljcev: 56 Prijaviteljev: 27
Častni govornik: dr. Vitold Flaker, takratni dekan Visoke šole za socialno delo (sedaj Fakulteta, op. p.)

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
1 x Prostovoljec leta 1 x Prostovoljka leta 7 posebnih priznanj

Leto 2003
Prijavljenih prostovoljcev: 97 Prijaviteljev: 49
Častni govornik: dr. Vlado Dimovski, takratni minister za delo, družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta Priznanje za posebne dosežke

Leto 2004
Prijavljenih prostovoljcev: 89 Prijavljenih projektov: 49 Prijaviteljev: 69
Častni govornik: mag. Janez Drobnič, takratni minister za delo, družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
2 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
2 x posebno priznanje za projekt

Leto 2005
Prijavljenih prostovoljcev: 113 Prijaviteljenih projektov: 42 Prijaviteljev: 96
Častni govornik: mag. Janez Drobnič, takratni minister za delo, družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
2 x posebno priznanje za projekt

Leto 2006
Prijavljenih prostovoljcev: 96 Prijaviteljenih projektov: 42 Prijaviteljev: 101
Častna govornica: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje

Leto 2007
Prijavljenih prostovoljcev: 111 Prijaviteljenih projektov: 43 Prijaviteljev: 117
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS; sodelovala je tudi Marjeta Cotman, takratna 
ministrica za delo, družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje
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Leto 2008
Prijavljenih prostovoljcev: 132 Prijaviteljenih projektov: 48 Prijaviteljev: 116
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS; sodeloval je tudi dr. Ivan Svetlik, minister za delo, 
družino in socialne zadeve

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje

Leto 2009
Prijavljenih prostovoljcev: 114 Prijaviteljenih projektov: 43 Prijaviteljev: 111
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje

Leto 2010
Prijavljenih prostovoljcev: 168 Prijaviteljenih projektov: 58 Prijaviteljev: 135
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje

Leto 2011
Prijavljenih prostovoljcev: 165 Prijaviteljenih projektov: 52 Prijaviteljev: 130
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk, predsednik RS

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje

Leto 2012
Prijavljenih prostovoljcev: 187 Prijaviteljenih projektov: 64 Prijaviteljev: 152
Častni govorniki in gostitelji prireditve: Borut Pahor, predsednik RS; dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti; dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Prostovoljec leta 3 x Prostovoljka leta 1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj 1x Naj mladinski projekt 2 x posebno priznanje
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IZBRANI PROSTOVOLJCI/PROSTOVOLJKE V POSAMEZNIH LETIH

Naziv / priznanje Ime Predlagatelj

Leto 2002
Naj prostovoljec Roman Paškulin Ustanova Odsev se sliši

Naj prostovoljka Katarina Žugman Društvo Šotorovci

Posebni dosežki Marija Šterbenc Ustanova Anin sklad

Posebni dosežki Rezka Povše Dom starejših občanov Novo mesto

Najstarejša prostovoljka Rezka Povše Dom starejših občanov Novo mesto

Najmlajša prostovoljka Toplek Marijana Salezijanski mladinski center Cerknica

Zgleden prostovoljec Janežič Nataša Mladinsko središče Vič

Šturm Tanja Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Rakovec Domen Društvo Altra

Leto 2003
Naj prostovoljka (do 18 let) Urška Mlekuž Center za socialno delo Tolmin

Naj prostovoljec (do 18 let) Tomaž Rantaša Dom starejših Rakičan

Naj prostovoljka (19-30 let) Maja Kranjc Ružič Center za socialno delo Maribor

Naj prostovoljec (19-30 let) Igor Kaligarič Center za socialno delo Koper

Naj prostovoljka (nad 30 let) Zdenka Dobravec Center za socialno delo Radovljica

Naj prostovoljec (nad 30 let) Edo Belak  ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje

Posebno priznanje Ana Jakič Območno združenje Rdečega križa Slovenije Piran

Leto 2004
Naj prostovoljka (do 18 let) Mateja Pipuš Dom starejših na Fari

Naj prostovoljka (19-30 let) Irena Rupnik posameznik

Naj prostovoljka (nad 30 let) Jožica Ficko Mladinski svet Ljutomer

Naj prostovoljec (nad 30 let) Danijel Grobler Materinski dom Maribor

Leto 2005
Naj prostovoljka (do 18 let) Amra Hasič Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

Naj prostovoljec (do 18 let) Uroš Raščan Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Naj prostovoljka (19-30 let) Sanja Konečnik Zveza prijateljev mladine Ljubljana  - Moste – Polje

Naj prostovoljec (19-30 let) Tomi Tomšič ZSKSS, Steg Kamnik 1
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Naziv / priznanje Ime Predlagatelj

Naj prostovoljka (nad 30 let) Breda Kojc Slovensko društvo za celiakijo

Naj prostovoljec (nad 30 let) Florjan Zabret Gasilska zveza Slovenije

Posebno priznanje Danijel Jurca Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Moste –Polje

Leto 2006
Naj prostovoljka (do 18 let) Enya Belak LjudjeZa.org

Naj prostovoljec (do 18 let) Anže Jelenc Društvo za mednarodno pomoč in prijateljstvo IRFF

Naj prostovoljka (19-30 let) Faila Pašić Bišić Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet

Naj prostovoljec (19-30 let) Jernej Agrež Mladinski center Brežice

Naj prostovoljka (nad 30 let) Anici Svetina Center za socialno delo Radovljica

Naj prostovoljec (nad 30 let) Aleksander Doplihar Slovenska filantropija

Posebno priznanje Valentin Peternel posameznik

Posebno priznanje Marija Leskovec Mladinski informacijski center

Leto 2007
Naj prostovoljka (do 19 let) Nuša Tojnko Društvo Center za pomoč mladim

Naj prostovoljec (do 19 let) Miha Brkinjač Slovenska filantropija

Naj prostovoljka (20-30 let) Darja Potočnik Zavod Voluntariat

Naj prostovoljec (20-30 let) Blaž Šelekar Mladinsko kulturno turistično društvo Lepe strune

Naj prostovoljka (nad 30 let) Marija Cehner Slovensko društvo Hospic

Naj prostovoljec (nad 30 let) Marjan Pintarič Turistično društvo Nočni pohodniki

Posebno priznanje Dušan Flisar Nadškofijska Karitas Maribor

Posebno priznanje Francka Smrekar Lilija – društvo za urejenje Kota

Leto 2008
Naj prostovoljka (do 19 let) Alma  Lea Ojsteršek Salezijanski mladinski center Celje

Naj prostovoljec (do 19 let) Rusmir Delić Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Naj prostovoljka (20-30 let) Emina Hadžić Društvo bosansko hercegovskih študentov Slovenije

Naj prostovoljec (20-30 let) Dimitrij Amon Mladinski svet Velenje

Naj prostovoljka (nad 30 let) Željka Vovk Medgeneracijsko društvo za samopomoč Savinja (Celje)

Naj prostovoljec (nad 30 let) dr. med. Antun Kvasić Klub zdravljenih alkoholikov – Centra za pomoč ljudem 
v stiski

Posebno priznanje Barbara Omerzel Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek
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Naziv / priznanje Ime Predlagatelj

Leto 2009
Naj prostovoljka (do 19 let) Ula Kočevar Ustanova fundacija za pomoč otrokom

Naj prostovoljec (do 19 let) Klemen Balanč Mladinski center Dravinjske doline

Naj prostovoljka (20-30 let) Mojca Urh Mladinski center Cerklje

Naj prostovoljec (20-30 let) Sebastjan Šeremet ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, enota Novo 
mesto

Naj prostovoljka (nad 30 let) Jasmina Salanović Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet

Naj prostovoljec (nad 30 let) Janko Potočnik Mladinski center Prlekije

Naj mladinski voditelj / 
voditeljica

Irena Mrak Združenje katoliških skavtinj in skavtov

Leto 2010
Naj prostovoljka (do 19 let) Urša Bernardič Gimnazija Brežice

Naj prostovoljec (do 19 let) Stanko Železinger Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti 
in logistiko

Naj prostovoljka (20-30 let) Taja Borštnar Društvo Center za pomoč mladim

Naj prostovoljec (20-30 let) Benjamin Tomažič Društvo SKAM

Naj prostovoljka (nad 30 let) Jadranka Ravnihar Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice

Naj prostovoljec (nad 30 let) Marko Škrajnar Slovensko društvo Hospic

Naj mladinski voditelj / 
voditeljica

Janko Urbanc Šaleški študentski klub

Posebno priznanje Sara Munda Župnijska Karitas Mala Nedelja

Leto 2011
Naj prostovoljka (do 19 let) Taja Korošec Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko 

in računalništvo

Naj prostovoljec (do 19 let) Luka Marcen Celjski mladinski center

Naj prostovoljka (20-30 let) Katja Poznič Sezam, združenje mladih, staršev in otrok

Naj prostovoljec (20-30 let) Klemen Premrl Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Naj prostovoljka (nad 30 let) Julijana Kralj Občina Slovenske Konjice

Naj prostovoljec (nad 30 let) Ernest Večko Ozara Slovenija, enota Celje

Naj mladinski voditelj / 
voditeljica

Nina Stegmüller Mladinski svet Ljutomer

Posebno priznanje Lidija Saje Ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika
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Naziv / priznanje Ime Predlagatelj

Leto 2012
Naj prostovoljka (do 19 let) Medina Jagurdžija Človekoljubnega dobrodelnega društva UP

Naj prostovoljec (do 19 let) Andraž Kvas Srednje šole Slovenska Bistrica

Naj prostovoljka (20-30 let) Sara Borošak mednarodnega združenja AIESEC

Naj prostovoljec (20-30 let) Dejan Štemberger Slovenske filantropije

Naj prostovoljka (nad 30 let) Marta Gregorc Osnovne šole Ivanjkovci

Naj prostovoljec (nad 30 let) Martin Cmok občine Šentjur

Naj mladinski voditelj / 
voditeljica

Ana Grahor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Posebno priznanje Ana Lukner Osnovna šola Trzin

IZBRANI PROJEKTI V POSAMEZNIH LETIH
Naziv / priznanje Projekt Izvajalec

Leto 2004
Naj prostovoljski projekt Pot k okrevanju Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Posebno priznanje Ulična košarka Mladinski center Velenje

Posebno priznanje Pomoč pri učenju sloven-
skega jezika

Slovenska filantropija

Leto 2005
Naj prostovoljski projekt Pomoč pri Špegljevih Šolski center Celje

Posebno priznanje Projekti pomoči starejšim Dom upokojencev Ptuj

Posebno priznanje Prostovoljno delo v 
Zambiji

Nataša Kračun in Mateja Doberšek

Leto 2006
Naj prostovoljski projekt Helpmanija Enya Belak, Danaja Marinšek, Društvo UNICEF

Posebno priznanje Podari nasmeh Društvo bosansko hercegovskih študentov Slovenije - BH4

Leto 2007
Naj prostovoljski projekt Bivalnik Krajevna organizacija Rdečega križa Skoke

Posebno priznanje Živa knjižnica Društvo informacijski center Legebitra
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Naziv / priznanje Projekt Izvajalec

Leto 2008
Naj prostovoljski projekt Prva medicinska pomoč Društvo Prva medicinska pomoč Rogašovci

Posebno priznanje Joga v zaporih Zveza joga društev Slovenije

Posebno priznanje 1. slovenski skavtski 
jamboree

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Leto 2009
Naj prostovoljski projekt Osnovna šola Stranje Prostovoljno in ustvarjalno delo mladih - model vzgoje in 

izobraževanja

Naj mladinski projekt Društvo Mladi 
Renče-Vogrsko

Poletje v Bukowci

Posebno priznanje Občina Škofja loka Škofjeloški pasijon 2009

Posebno priznanje Kulturno društvo Orel 
Semič

Krakarjevi dnevi 2009

Leto 2010
Naj prostovoljski projekt MAKfest skupina dijakinj Gimnazije Poljane

Naj mladinski projekt MariBAJK Mladinski informacijsko svetovalnmi center INFOPEKA

Posebno priznanje Očistimo Slovenijo v 
enem dnevu!

Društvo Ekologi brez meja

Leto 2011
Naj prostovoljski projekt Nešteto razlogov za 

življenje
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Naj mladinski projekt Eko Art Javni zavod Mladinski center Medvode

Posebno priznanje Simbioz@, e-pismena 
Slovenija

Zavod Ypsilon

Leto 2012
Naj prostovoljski projekt Zate, zame, za nas Društvo za penalno in postpenalno obravnavo Prestop

Naj mladinski projekt Družbeno odgovorni 
dnevi

Mestna zveza tabornikov Ljubljana

Posebno priznanje Festival HISTeRIA 2012 KD Matita
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KAKO BOGATIJO SEBE IN DRUGE ...

Enya Belak  
”Že kot mala deklica sem čutila željo deliti majhne stvari z 
ljudmi, ki so okrog mene. Tako se je razvil moj čut za bitja tega 
planeta. Prostovoljstva nisem nikoli razumela kot delo, za 
katerega nisi plačan, ali delo, ki ga počneš v prostem času, pač 
pa  kot način življenja, ki te spremlja povsod, saj me osreči že 
hvaležen nasmeh na ulici. Za svoje delo sem bila nagrajena, pa 
vendar brez vseh, ki so sodelovali in prispevali del sebe, projekti 
ne bi nikoli zaživeli. Je pa lep občutek, ko veš, da si s svojimi 
idejami prispeval za boljši jutri. “

Enya je leta 2007 kot 14-letna deklica prejela naziv Naj prostovoljka v najmlajši kate-
goriji, hkrati pa je bila tudi ena od nosilk Naj prostovoljskega projekta.

Jaka Kranjc  
”V društvo sem se aktivno vključil v času priprav na projekt 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Dela je bilo ogromno, cilji 
plemeniti, meni pa je manjkalo izzivov. Ista mešanica altruizma 
in egoizma me vodi še danes. Priznanja so vrsta potrditve, a mi 

je bolj pomembno, da so zadovoljni prostovoljci sami, ker si 
sveta brez prostovoljstva sploh ne upam predstavljati. V svetu 
brez prostovoljstva svetu bi bil jaz pol manjši človek, zapovrh  

pa še brez službe!” 

Jaka je bil eden vodilnih prostovoljcev pri društvu Ekologi brez 
meja, ko so leta 2010 prvič organizirali akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki je 
prejela med drugim posebno priznanje v natečaju Prostovoljec leta; po uspehu tega 

projekta pa je v društvu dobil priložnost za zaposlitev.
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Irena Mrak Merhar  
“Skavti so me že kot majhno deklico navduševali in komaj sem 
čakala, da bom dovolj stara, da se jim prdružim; v vmesnem 
času pa sem skavtska doživetja spoznavala preko sestre in brata 
ter njunih pripovedovanj. Prostovoljsko delo je s prevzemom 
voditeljske vloge znotraj skavtov postalo del mojega življenja; 
kot prostovoljka od takrat delujem v različnih organizaci-
jah. Prostovoljstvo omogoča rast, te brusi in oblikuje v vseh 
pogledih ter navdaja z optimizmom. Vedno znova ti omogoča 
spreminjati družbo in te sili, da od besed preideš k dejanjem.” 

Irena je prva nosilka naziva Naj mladinska voditeljica, ki ga je prejela v letu 2010.

Prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.  
“V društvu delujem že od vsega začetka, saj sem bila pobudnica 

njegove ustanovitve, ker sem kot zdravnica na Onkološkem 
inštitutu spoznala, da bi pri reševanju številnih stisk bolnikov 
lahko pomagali prostovoljci. Prostovoljsko delo se je vseskozi 

prepletalo z mojim poklicnim poslanstvom in mi pomeni način 
življenja. Občutki ob razglasitvi Naj projekta so bili enkratni 

zaradi slovesnosti trenutka, ko smo iz rok predsednika Repub-
like Slovenije sprejeli priznanje, in zaradi množice prostovoljcev 

z vseh koncev Slovenije, ki so se veselili z nami.” 

Marija Vegelj Pirc je predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki je dvakrat 
osvojilo naziv Naj prostovoljski projekt - za leto 2004 in 2011.
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Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija nacionalnih mladinskih 
organizacij. Pod svojim okriljem združuje mladinske organizacije z različnimi 
nazorskimi, interesnimi in političnimi usmeritvami. 

Podpora prostovoljstvu je ena ključnih usmeritev MSS že od njegove ustanovitve l. 
1990, saj mladinske organizacije temeljijo na prostovoljstvu mladih. Prostovoljstvo 
izjemno prispeva h kvaliteti življenja in udejanja vrednote, na katerih temelji naša 
družba. Nenazadnje pa prostovoljstvo prinaša tudi dragocene izkušnje, znanja in 
veščine vsem posameznikom, ki to delo opravljajo.

Projekt Prostovoljec leta se financira iz sredstev, ki jih Urad RS za mladino 
namenja za delovanje Mladinskega sveta Slovenije. Ker MSS kot krovna mladinska 
organizacija pokriva izjemno širok spekter dejavnosti, je izvedba projekta v finančnem 
in kadrovskem smislu vsako leto velik izziv. Pri projektu si poskušamo pomagati s 
sponzorji, ki pa v glavnem ne prispevajo finančnih sredstev, pač pa predvsem nagrade 
za izbrane prostovoljce ipd.

Častni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta 2013 je predsednik Republike Slovenije 
Borut Pahor. 

S prostovoljstvom bogatim. Sebe in druge.
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SI-1000 Ljubljana
E-naslov: info@mss.si
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Za izdajatelja: Tea Jarc
Besedila in izbor fotografij: Tanja 
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