
ZAPISNIK 8. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 
PROSTOVOLJSTVA

9. oktober 2008, 9:00 – 10:30

Lokacija. Slovenska filantropija

Prisotni:
• Ema Verbnik
• Tina Divjak
• Senka Vrbica
• Dr. Aleksander Doplihar
• Jože Gornik
• Janez Matoh
• Vida Bališ
• Primož Jamšek

1. točka: Pregled vmesnih dogodkov

Tina Divjak in Senka Vrbica sta poročali o posvetovalnemu pogovoru s prof. Cerarjem, 
Pravne fakultete. Osnovno sporočilo je bilo naj se gre naprej po isti poti, naj zakon ostane 
splošni dokument in prepusti podrobno urejanje, ravno tako naj ne vključuje nacionalnega 
programa.

Senka Vrbica je pripravila primerjalno pravni pregled prostovoljstva.

Iz 7.sestanka so nerelizirani sklepi 1, sklep 4, sklep 5 in sklep 6.

2. točka : Komuniciranje z ostalimi

a. Skupina se je poenotila in sestavila tekst:

Delovna skupina za sistemska reševanja prostovoljstva, ki je nastala na podlagi sklepov 6. 
Kongresa prostovoljstva, ki je potekal januarja 2008, je na podlagi razgovorov in opravljene 
pravno primerjalne raziskave prostovoljstva prišla do sklepa, da bi bilo potrebno prenoviti 
Predlog zakona o prostovoljnem delu napisanega iz leta 2004. 
Poleg sprejetja Zakona o prostovoljnem delu pa bi bilo potrebno tudi spremeniti druge 
obstoječe in manjkajoče predpise, npr. iz davčne sistemske ureditve.

Zakon o prostovoljskem delu naj ureja:
• definicije iz področja organiziranega prostovoljstva (prostovoljsko delo, prostovoljska 

organizacijam dolgoročno prostovoljsko delo)
• pravice in dolžnosti prostovoljca in prostovoljske organizacije (kot je tudi  dogovor in 

nabor socialnih pravic), katere določene ureditve lahko ureja Etični kodeks 
organiziranega prostovoljstva, ki ga sprejme pristojno telo za prostovoljstvo)

• finančno podporo države in lokalnih skupnosti za organiziranje prostovoljskega dela 
(promocija, predlog sorazmerne podpore različnim oblikam prostovoljskega dela)



• opredelitev organa, ki bi celostno skrbel za delovanje in razvoj organiziranega 
prostovoljskega dela v Sloveniji (npr. medresorsko delovno skupino razširjeno s 
predstavniki nevladnih roganizacij)

b. Tekst se pošlje skupaj s primerjavo in vprašalnikom – formularjem, ki bi 
raziskal statusno obliko organizacije (predlog vprašalnika kot SWOT analize).

Jože Gornik omeni možnost elektronskega zbiranja podatkov, kar podrobno 
dogovorita s Primožem Jamškom.

3. točka: Plan za nadalje:

Datumsko:
• Do 18.10 Primož Jamšek pripravi celoten material, ki se pošlje organizacijam
• 21.10 je rok do katerega skupina poda predloge za spremembo
• 22.10 se pošlje organizacijam material skupaj z vprašalnikom
• 4.11 je rok za sprejemanje predlogov in vprašalnikov od organizacij

Vsebinsko:

• Moški del prevzame podrobnejši opis možnosti ureditev financiranja, ženski del 
skupine pa razišče različne možnosti statusnih oblik organa zadolženega za 
prostovoljstvo

• Sklic sestanka z MDDSZ, povabi se predstavnike DS

Zapisal Primož Jamšek


