Postopek pridobitve naziva Prostovoljstvu prijazno mesto 2017
1. Uvodna obrazložitev in obrazložitev pojmov
Namen poziva je promocija dobrih praks podpore občinskih uprav razvoju prostovoljskega sektorja v občini.
Kot prostovoljsko organizacijo v tem povabilu razumemo nevladno organizacijo, v kateri se prostovoljsko delo
izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, ne glede na to, ali je ta organizacija vpisana v seznam prostovoljskih
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kot to določa 9. člen Zakona o prostovoljstvu.
Kot organizacijo s prostovoljskim programom obravnavamo javni zavod, ki ima sprejet prostovoljski program oz.
pravilnik in ima organizirano prostovoljstvo. Od oktobra 2016 dalje morajo biti javni zavodi s prostovoljskim
programom vpisani v razvid prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na AJPES.
Za opredelitev pojma »prostovoljsko delo« se upošteva 5. člen Zakona o prostovoljstvu.
Podelitev naziva poteka na posebnem slovesnem dogodku ob prisotnosti lokalnih in nacionalnih medijev.
2. Kandidiranje za naziv in pogoji za sodelovanje
Kandidaturo lahko vloži samo občina oz. mestna občina sama.
Občina kandidatka mora predložiti v celoti izpolnjeno prijavnico z zahtevanimi prilogami.
Občina kandidatka mora v roku poravnati prijavnino.
3. Kriteriji izbora
Prejemnik naziva mora ustrezati naslednjim kriterijem:
 Občina finančno podpira delovanje različnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.
 Občina upošteva stroške, ki nastajajo v prostovoljstvu, kot upravičen strošek prijavitelja na občinskem
razpisu.
 Občina upošteva prostovoljsko delo kot lastni delež sofinanciranja projektov.
 Občinska uprava aktivno sodeluje (s svojimi službami ali s spodbudo zaposlenih) pri Dnevu za
spremembe ali drugih večjih prostovoljskih akcijah.
 Občina zagotavlja prostorsko infrastrukturo za delovanje prostovoljskih organizacij z brezplačnim
najemom ali subvencionirano ceno najema prostorov.
 Župan se vsaj enkrat letno javno zahvali prostovoljcem za njihovo delo.
4. Postopek izbire prejemnikov naziva
Za izbor kandidatov Slovenska filantropija imenuje posebno strokovno komisijo. Strokovna komisija sprejema
odločitve s konsenzom.
V izbor se uvrsti predlog, ki:
- je prispel pravočasno,
- je popoln,
- ima priloženi najmanj dve podporni izjavi prostovoljskih organizacij.
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V kolikor kandidatura izpolnjuje kriterije v točki 3, strokovna komisija za mnenje o občini kandidatki lahko
zaprosi članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij iz občine kandidatke.
V kolikor se prostovoljske organizacije s kandidaturo strinjajo, komisija odločitev potrdi.
Odločitev lahko potrdi tudi v primeru, če članice mreže ne podajo tehtnih ugovorov zoper podelitev naziva.
Odločitev strokovne komisije je dokončna in nanjo pritožba ni mogoča.
V primeru zavrnitve predloga ima predlagatelj pravico zahtevati od strokovne komisije utemeljitev odločitve.
Občine kandidatke bodo o podelitvi naziva obveščene pisno.
5. Rok in način oddaje prijave
Občine kandidatke pošljejo prijavnice s prilogami po navadni pošti na naslov:
Slovenska filantropija
Cesta Dolomitskega odreda 11
1000 Ljubljana
s pripisom »Podelitev naziva Prostovoljstvu prijazno mesto«.
Rok za oddajo predlogov je 21. april 2017.
6. Potrditev naziva
Občine, ki so naziv Prostovoljstvu prijazno mesto že prejele, kandidirajo za potrditev naziva.
Za potrditev naziva morajo občine izpolniti posebno prijavnico.
Občina mora za potrditev naziva izkazati napredek razvoja prostovoljstva v občini v času od prejetja naziva
(odgovori na dodatno vprašanje v prijavnici).
Postopek potrditve in način oddaje prijave je enak kot pri točkah 4. in 5.
7. Odvzem naziva
Naziv Prostovoljstvu prijazno mesto se občini lahko tudi odvzame, v kolikor ta ne dosega več osnovnih kriterijev
podelitve naziva.
Postopek odvzema oziroma potrditve naziva se lahko prične na predlog prostovoljske organizacije ali občine
same s sporočilom Slovenski filantropiji. V postopku se preverja izpolnjevanje kriterijev, na podlagi katerih je
občina naziv prejela.
Če se občina ne odzove na prošnjo za sodelovanje v postopku preverjanja, se ji naziv odvzame.
Komisija svojo odločitev pisno sporoči občini nositeljici naziva in predlagatelju postopka.
8. Plačilo prijavnine za kandidiranje na razpisu
Prijavnina za podelitev naziva znaša 50,00 € brez DDV.
Prijavnina za potrditev naziva znaša 30,00 € brez DDV.
V ceni prijavnine je zajet pregled poslane dokumentacije in zapis priporočil za posamezno občino kandidatko.
E-račun se izstavi občini ob prejemu kandidature. Poravnan mora biti v roku pred slovesno podelitvijo maja
2017.
9. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za dodatne informacije glede podelitve naziva sta:
Nina Lukashevich in Nevenka Alja Gladek, dosegljivi na 01 433 40 24 ali slovenska@filantropija.org.
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