
ZAPISNIK
4. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

PROSTOVOLJSTVA

Slovenska Filantropija, 15.05.2008 od 9.00-10.15

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

1 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV PREJŠNEGA SESTANKA 

TOČKA 1: realizirana
TOČKA 2: realizirana
TOČKA 3: je v tekočem izvajanju
TOČKA 4: realizirana
TOČKA 5: tema današnjega sestanka
TOČKA 6: ugotavljamo, da pisma od ministrice nismo prejeli. Imamo pa obvestilo sekretarja 
RKS o pogovoru ministrice na to temo in njeno soglasje na to temo, da naj bi se že današnjega 
sestanka udeležila oseba z MDDSZ. Tereza Novak s Slovenske Filantropija  naj pošlje 
urgenco za pisni odgovor na pismo delovne skupine, z navedbo datuma naslednjega sestanka 
ter opozorilom na dogovor Pezelj – ministrica.
TOČKA 7: realizirana
TOČKA 8: vezana na 7
TOČKA 9: naloga se izvrši do naslednje seje.
TOČKA 10: realiziran statusni del, ostalo potrebni realizirati do naslednjega sestanka.
TOČKA 11: ostaja za realizacijo do jeseni

Teme današnjega sestanka so:
•Politične stranke
•Scenarij obnove zakona
•Pobuda tem za sistemska vprašanja prostovoljstva za delovno skupino

2. POLITIČNE STRANKE
LDS je poklicala, da so pripravljeni vložit zakon, ampak pod pogojem, da nekdo iz stranke 
sodeluje pri pripravi zakona, 
Sklep: Do te pobude se člani delovne skupine opredelijo na naslednjem sestanku. Odgovor 
LDS je, da so člani delovne skupine veseli te pobude, vendar skupina ni bila v stanju 
celovitosti. Skupina se je obrnila na vse politične stranke,od katerih še ni bilo odziva, in 
moramo nanj zato še počakati. Ko se bodo stranke odzvale jih bomo enakopravno 
obravnavali.

Vido Bališ je preko poznanstev v državnem svetu pridobila informacije in kontaktno osebo 
preko katere bi obstajala možnost vložitve predloga zakona s strani DS (državnega sveta).



Sklep:Odgovor za DS je, da je skupina zainteresirana za sodelovanje z DS. Potreben je 
dogovor s kontaktno osebo, ki nastopa v imenu DS, za termin sestanka. Tereza Novak v 
sodelovanju z Vido Bališ poskuša organizirati obisk dela skupine v državnem svetu za 
namenom vsebinske predstavitve dela skupine in dogovora o sodelovanju. Ta sestanek naj bi 
bil po možnosti realiziran pred naslednjim sestankom delovne skupine

Do sedaj ima skupina dve možnosti, ki jih je potrebno preizkusiti. Potrebno se je opredeliti 
katere večje stranke želi delovna skupina pridobiti. Okvirno so to tiste, ki so v parlamentu. 
Sklep: Dokončno se bo skupina opredelila, ko se bo pogovarjala o načinu vlaganja zakona. 
Glede promocije pri političnih strankah predlagamo, da aktivnost izvedemo do parlamentarnih 
oz. največjih strank in tistih do katerih se skupina še posebno opredeli. 

3. SCENARIJ VLAGANJA ZAKONA 
Senka Vrbica predstavi načrt ažuriranja zakona, ki je bil poslan članom skupine.
Sklep:  Načrt se podpre takšnega kakršen je. 

Timsko je potrebno iti od člena do člena. Po pregledu pravne zakonodaje bo nujno večje 
angažiranje skupine v smislu prevetritve členov zakona (ali so v najvišjem možnem interesu 
prostovoljnega dela in prakse), za kar bi predvidoma avgusta potrebovali celodnevno 
angažiranje cele skupine. K temu delu bomo povabili tudi najširši interesni krog delovne 
skupine.
Sklep: V pripravi na enodnevno delovno srečanju, ki bo predvidoma meseca avgusta vsi 
udeleženci dobijo materiale, katerega preberejo in se tako na sestanek aktivno pripravijo.

4. POBUDA TEM ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA PROSTOVOLJSTVA ZA 
DELOVNO SKUPINO
Prvi in glavni cilj skupine je vložitev zakona, ki bo ustvaril ustrezen prostor za prostovoljsko 
delo v formalnem delu družbe. 
Sklep: Potrebni je tudi, da se skupina že sedaj poleg zakona ukvarja tudi z vsebinami, ki 
pogojujejo izvajanje zakona v praksi in bodo predvidoma opredeljene v nacionalnem načrtu 
razvija prostovoljskega dela. 
Te teme so predvsem:
•Spremljajoča zakonodaja
•Sistemski razvoj organiziranosti prostovoljstva
•Evidentiranje, vrednotenje ter usmeritev (priznanje) prostovoljskega dela na državnem 
nivoju

Elementi za razdelavo sistemskih podlog za področje prostovoljstva:
•Osnovna zakonodaja  in spremljajoča zakonodaja
•Organiziranost prostovoljstva
•Promocija prostovoljstva
•Status prostovoljstva
•Financiranje prostovoljstva
•Evidentiranje in enotenje
•Sistemski odnos države do ovrednotenja dela prostovoljcev
•Subvencije mreži za razvoj prostovoljstva



5. DATUM NASLEDNJEGA SEJE
Naslednja seja bo 5.06.2008 ob 9.00 v prostorih Slovenske Filantropije.

Ljubljana: 15.05.2008

Zapisala: Petra Založnik


