
ZAPISNIK 7. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 
PROSTOVOLJSTVA

4. september 2008

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

Ura sestanka: 9.10 – 10. 35

Prisotni: 

- Vida Bališ
- dr. Aleksander Doplihar
- Jože Gornik
- Nina Lukashevich
- Janez Matoh
- Tereza Novak
- Ema Verbnik
- Senka Vrbica

1. TOČKA     

Pregled zapisnika 6. sestanka delovne skupine za sistemska vprašanja prostovoljstva:

• Sklep 2 3. točke zapisnika še ni usklajen.
• Sklep 3 3. točke zapisnika še ni usklajen.

2. TOČKA  

Način revidiranja predloga zakona o prostovoljskem delu

• Tereza Novak pojasni še enkrat vsebino sestanka članov delovne skupine s 
predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 11. julija 2008 (glej 
e-dopis Tereze Novak, Predstavitev naših pobud v državnem svetu z 11. julija 2008).   

• Janez Matoh predlaga, da se oblikuje koncept nacionalnega programa, saj je 
prostovoljstvo nacionalna vrednota. Iz nacionalnega programa se potem črpa vsebina 
za predlog zakona. Poudari, da je pri sistemski ureditvi prostovoljstva treba oblikovati 
oziroma upoštevati naslednje elemente:

- nacionalni program razvijanja prostovoljstva v Sloveniji
- zakon o prostovoljskem delu
- mrežno organiziranje in spremljanje prostovoljskega dela
- evidentiranje in ovrednotenje prostovoljskega dela 
- promocija prostovoljskega dela (informiranje, usposabljanje, nagrade in 

priznanja)
• Senka Vrbica povzame debato o načinih revidiranja predloga zakona o prostovoljskem 

delu: Vsi v delovni skupini se strinjamo, da si zakon želimo. Proces je pokazal, da 
mora zakon urejati minimalne standarde, v katerih se lahko prepoznajo vse 
organizacije, ki v svoje delovanje na različne načine vključujejo prostovoljke in 
prostovoljce. Delovna skupina  podpira, da so minimalni standardi združujejo v 
naslednja področja: 



- pogoji opravljanja prostovoljskega dela, pri čemer se skuša določbo zakona 
usmeriti na Etični kodeks organiziranega prostovoljstva; 

- zakon mora določati pravice prostovoljk in prostovoljcev iz socialnega varstva, 
razen za tiste prostovoljke in prostovoljce, ki imajo te pravice že določene v 
drugih zakonih; 

- zakonska obveza podpore države in lokalnih skupnosti.
Minimalni standardom sledi izvedbeni del, katerega osnova je posnetek vseh potreb 
(katalog prostovoljstva in bonitete) z vseh področij prostovoljstva. Oblikovati je treba 
rešitve izvedbene rešitve, ki bodo ugodne za vse. Obstaja več različic izvedbenega dela: 
1. različica: nacionalni program
2. različica: zakonska obveza resornim ministrstvom za podzakonske akte
3. oblikovanje koordinacijskega telesa, ki zastopa prostovoljstvo in je partner v 

komunikaciji z državo in lokalnimi skupnostmi. 
Druge organizacije, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljke in prostovoljce, morajo 
dati podporo minimalnim standardom. Do zgoraj naštetih različic izvedbenega dela pa se 
opredeli delovna skupina.   

3. TOČKA  

Sklep 1

Tereza Novak Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve posreduje imena in priimke 
predstavnikov Državnega sveta RS, da jih prvi slednje povabijo na sestanek. Na sestanek 
Tereza Novak povabi tudi člane delovne skupine za sistemska vprašanja prostovoljstva. 

Sklep 2

Članom delovne skupine, ki se ni udeležila tega (7.) sestanka se še enkrat posreduje katalog in 
bonitete prostovoljstva in se jih prosi naj v roku enega tedna (do četrtka, 11. septembra 2008) 
svoje komentarje na katalog in bonitete pošljejo Emi Verdnik na ema.verbnik@gmail.com. 

Sklep 3

Ema Verbnik posreduje vse komentarje Slovenski filantropiji. 

Sklep 4

Slovenska filantropija blede na katalog, bonitete in komentarje oblikuje tabelo, ki vsebuje vsa 
3 področja minimalnih standardov (glej 2. točko, alinejo 3 tega zapisnika). Tabla se pripravi 
do naslednjega sestanka delovne skupine (9. oktober 2008). 

Sklep 5

Slovenska filantropija tabelo po pregledu na 8. sestanku delovne skupine (9. oktober 2008) 
pošlje organizacijam, ki v svoje delovanje vključujejo prostovoljke in prostovoljce. Te 
organizacije tabelo pregledajo in jo po potrebi dopolnijo.

Sklep 6

Tereza Novak pripravi dokument o evidentiranju in vrednotenju prostovoljstva. 

mailto:ema.verbnik@gmail.com


Sklep 7

Senka Vrbica v roku 14 dni pripravi primerjalnopravni pregled zakonodaje o prostovoljskem 
delu. 

4. TOČKA   

Točke dnevnega reda sestanka delovne skupine (9. oktober 2008)

• Obravnava tabele o minimalnih standardih prostovoljstva
• Obravnava dokumenta o evidentiranju in vrednotenju prostovoljstva
• Obravnava primerjalnopravnega pregleda 

    


