
ZAPISNIK
5. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

PROSTOVOLJSTVA

Lokacija sestanka: prostori Slovenske filantropije na Poljanski cesti 12, Ljubljana

Ura sestanka: 9.10 – 10.15

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

Sklepi: 

Sklep 1:

Predlog zakona predstavimo večjim političnim strankam oziroma tistim, ki so že v državnem 
zboru. 

Oseba iz Slovenske filantropije pokliče te politične stranke, jim v treh točkah predstavi 
predlog zakona (glej točke navedene spodaj) in poizve, ali so stranke pripravljene na srečanje 
– predstavitev predloga zakona. 

Na željo stranke se jim ponovno pošlje pismo (lahko prek e-pošte), ki ga je strankam poslala 
Slovenska filantropija 2. maja 2008. Pismu se doda povezava na spletno stran, kjer je 
objavljen predlog zakona.  

Seznam strank:

1. Oljka
2. DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
3. Glas žensk – Voice of  Women
4. Liberalna demokracija Slovenije – LDS
5. Lipa
6. Mlada Slovenija
7. Nova Slovenija, krščanska ljudska stranka
8. Slovenska demokratska stranka, SDS
9. Slovenska ljudska stranka, SLS
10. Stranka ekoloških gibanj Slovenije - SEG
11. Slovenska nacionalna stranka - SNS
12. Socialni demokrati - SD
13. Stranka mladih Slovenije - SMS
14. Zeleni Slovenije
15. Zares - nova politika

Točke predstavitve predloga zakona:



1. pravice in zavarovanje prostovoljcev; 
2. organiziranje prostovoljstva – usposabljanje, vodenje, mentorstvo; 
3. finančna podpora države in lokalne skupnosti za razvoj prostovoljstva. 

Sklep 2: 

Ob vložitvi predloga zakona se zbirajo tudi podpisi prostovoljcev, ki služijo namenu 
promocije predloga zakona. 

Sklep 3:

Tereza Novak Senki Vrbici pošlje naročilo za primerjalno analizo ureditve prostovoljskega 
dela v Evropi. Senka Vrbica naredi to analizo. 

Sklep 4:

Tereza Novak pregleda in strukturira alineje 2. odstavka  4. točke (Pobuda tem za sistemska 
vprašanja prostovoljstva za delovno skupino) zapisnika 4. sestanka delovne skupine za 
sistemska vprašanja prostovoljstva. 

Sklep 5:

Janez Matoh pogleda predlog zakona in nacionalni načrt. 

Sklep 6:

Slovenska filantropija pripravi seznam področij prostovoljstva za katalog. Katalog oblikuje do 
24. julija 2008. 

Sklep 7:

Tereza Novak oblikuje bonitete, ki jih pošlje organizacijam, vključenim v Slovensko mrežo 
prostovoljskih organizacij. Do naslednjega sestanka, 24. julija, se oblikuje seznam bonitet. 

Sklep 8:

Senka Vrbica dopolni oceno stanja prostovoljstva v Sloveniji v predlogu zakona. 

Sklep 9:

Zapisnik se pošlje tudi članom delovne skupine, ki na sestankih niso bile prisotne. 

Sklep 10: 

Tereza Novak čimprej dogovori za termin za sestanek s predsednikom Državnega sveta in 
njegovimi pravnimi svetovalci. 

Zapisnik pripravila: 
Eva Gračanin


