
ZAPISNIK
3. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

PROSTOVOLJSTVA

Slovenska Filantropija, 3.04.2008 ob 9.00-10.30

Prisotni: 
• Senka Vrbica
• Janez Matoh
• Tereza Novak
• Vida Bališ
• Ema Verbnik

1. Potrebno je sestaviti vsebino, ki bo relevantna za lobiranje političnih strank, kjer se 
pokaže pomembnost Zakona o prostovoljskem delu. Dokument za nagovor političnih 
strank se pripravi do 8. 05.2008. Dokument sestavijo vsi prisotni, vsak poda svoje 
videnje katero bo predstavljalo del celote.  

2. Ema Verbnik do 9.04.2008 pripravi pismo, ki se bo naslovilo na stranke, ki so 
registrirane v RS. Pismo bo predstavljalo Vabilo k sodelovanju. Pisma se pošlje 
11.04.2008. 

3. Senka Vrbica pripravi prilogo k pismu. Udarne točke priloge bodo:
• Potrebno je izboriti realizacijo zakona o prostovoljstvu.
• Uveljavljanje pravice zakonitega dialoga med državo in civilno sfero.
• Ovrednotenje prostovoljnega dela znotraj sistemske regulative.

4. Tereza Novak zagotovi vse naslove registriranih političnih strank v RS.

5. Novico o predlogu Zakona o prostovoljskem delu se pošlje tudi na Slovensko tiskovno 
agencijo. Prav tako se bo novica objavila pri vseh sporočilih namenjenih širši javnosti, 
ki bodo povezane s Festivalom prostovoljstva. 

6. K sodelovanje v delovno skupino se povabi tudi državni svet. V primeru, da se ne 
udeležijo sestankov jih prosimo, da javijo svojo  odgovorno osebo na katero lahko 
naslovimo vse nadaljnje vsebine. Dopis za državni svet pripravi Vida Bališ do 9.04.2008.

7. Na naslednjem sestanku delovne skupine se dogovorimo o konkretnih obiskih pri 
strankah.

8. Senka Vrbica do naslednjega sestanka pripravi scenarij obravnave ažuriranja zakona 
in  dogovor o nadaljnji obravnavi. Naredili bomo načrt vlaganja v parlamentarno 
proceduro.



9. Na naslednjem sestanku je potrebno pripraviti nabor tem za izboljšanje stanja 
prostovoljcev.

10. Pomembno je, da se v Zakonu o prostovoljskem delu prepozna čim več formalnih 
organizacij, kjer se odvija prostovoljno delo. Potrebno je predstaviti bistvo zakona tudi 
tistim, ki sedaj niso komunicirali z delovno skuipino in doseči konsenzualno stanje,da 
bomo vsi združeni.

12. V delovni skupini je pomembno imeti predstavnike iz vsakega področja (kultura, 
reševalci, gasilci in drugi), da bodo lahko povedali svoje mnenje.

13. Janez Matoh poda svoj predlog Kataloga prostovoljnega dela. Tereza Novak poda 
mnenje, da se beseda prostovoljno delo zamenja z besedo prostovoljsko delo. Nabor 
opcij Janeza Matoha je zadovoljiv. Pomembno je, da se v prvi fazi katalogA 
prostovoljskega dela obdelajo teme, ki so najbolj relavantne za prvo fazo. Te teme so:

• področje dela (predlog pripravijo vsi)
• okolja (predlog pripravi Senka Savica)
• cikličnost (predlog pripravijo vsi)

Vsak pošlje svoje predloge Janezu Matohu. Zgoraj omenjena tri področja se bodo 
strukturirala v tabelo. 

14. Septembra se po mreži prostovoljstva pošlje tabelo, na osnovi katere se naredi 
katalog vseh organizacij, društev, skupnosti… Potrebno je izvedeti tudi konkretno 
število prostovoljcev, saj bi s tem dobili konkretne paramentre legitimnosti nasproti 
države.

15. »Scenarij« kako se bo pridobivala legitimnost za sam zakon se bo obravnaval na 
naslednjem srečanju delovne skupine. 

16. Skupina se naslednjič sestane 15.05.2008 ob 9.00 na Slovenski Filantropiji.

Ljubljana 3.04.2008

Zapisala: Petra Založnik 


