
ZAPISNIK 9. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 
PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija,  6. november 2008, 9:00 – 11:00

Prisotni:
• Ema Verbnik
• Tina Divjak
• Senka Vrbica
• Janez Matoh
• Tereza Novak
• Primož Jamšek

1. točka: Pregled zapisnika 8. sestanka in vmesni dogodki

Sklepi zapisnika so bili realizirani. Tereza Novak pove da je bila v stiku z g. Dominkušom, 
ravno tako z gospo Janjo Romih iz MDDSZ, vendar še vedno ni prišlo do sestanka. Ravno 
tako je poslanska skupina SLS zainteresirana za srečanje in seznanitev s stanjem. Skupen 
sklep je, da nas politične stranke zanimajo kot sredstvo podpore ne pa kot vlagatelj. 

2. točka : Poročanje dela v skupinah – organi zadolženi za prostovoljstvo

Senka Vrbica in Tina Divjak sta pripravile pregled različnih možnosti organa, ki bi bil 
zadolžen za prostovoljstvo.

Glede na trenutno situacijo in dejstvo, da je bil v koalicijsko pogodbo vključen Urad za razvoj 
NVO se predlaga, da bi takšen urad imel dva različna oddelka, in sicer enega za razvoj NVO 
in drugega za razvoj prostovoljstva, ki bi lahko vključil tudi ostale prostovoljske organizacije. 
Organ ima lahko po možnosti tudi posvetovalno telo, sestavljeno s predstavniki NVO.

Prednost takšnega organa je da ima moč, da je lažje medresorsko usklajevanje, še vedno pa 
lahko del svojih nalog prenese na nevladni sektor.

Zakon brez telesa in konkretne zadolžitve nekoga ne prinese nič. 

Druge obstoječe možnosti so:
• pristojno ministrstvo za PD, ki lahko ima posvetovalno telo,
• sklad z agencijo,
• samostojni organ kot urad.

Kot takšen organ naj bi bil zadolžen za promocijo, beleženje, vrednotenje in sprejemov 
državnih ukrepov.

Janez Matoh še vedno meni, da bi bil boljši Nacionalni program prostovoljstva, ki s svojimi 
vsebinami vpliva na zakonodajo, ki ustanovi agencijo, ta vpliva na regijo in tako kasneje na 
prostovoljske organizacije.

Ostali so nasprotovali ali bili zadržani, še enkrat se je poudarilo mnenje Cerarja, ki ne svetuje 
nacionalnega programa. 



Predlog je tudi, da se v zakon vključi obvezno posvetovanje s reprezentativno prostovoljsko 
organizacijo, to je lahko tudi Slovenska mreža prostovoljskih organizacij. 

3. Poročanje dela v skupinah – financiranje

Janez Matoh je pripravil različne dejavnosti, katere bi bilo potrebno financirati. Te dejavnosti 
se tako vežejo na:

• Konkretno izvajanje prostovoljskega dela posameznika
• Organizacijo prostovoljskega dela znotraj organizacije
• Mreženje med organizacijami z namenom boljšega delovanja
• Družbo v celoti v smislu promocije prostovoljstva…

Na prejšnjem sestanku je bila izpostavljena točka, da bi morala lokalna skupnost namenjati 
enakomeren del različnim oblikam prostovoljstva. Več o tem se izpraša Jožeta Gornika. 

4. točka: Forum ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. december

Primož Jamšek predstavi osnutek programa, ki bo potekal v Cankarjevem domu 5. decembra. 
Program bi se pričel ob 9. uri in končal ob 14 uri predvidoma, in je sestavljen iz naslednjih 
sklopov:

• prestavitev dela skupine
• predstavitev stanja prostovoljstva na različnih področjih in
• razprave.

V uvodnem delu se ne prestavi pravno primerjalne analize, saj ni dovolj časa, vendar je 
dokument na voljo že predhodno vsem udeležencem.

V delovna gradiva se vključi spremenjen predlog zakona z dognanji delovne skupine in 
katalog. Posameznikom predstavnikom različnih sektorjev prostovoljstva postavimo 
vprašanje: »Kje vaš sektor potrebuje intervencijo Zakona o prostovoljnem delu?«, na katerega 
imajo čas, da odgovorijo v 5 minutah, predhodno pa tudi pripravijo kratko poročilo.

Janez Matoh doda, da bi morali dogodek izkoristiti za izpolnitve anketnega lista in pridobitev 
pobud in predlog za delo skupine v letu 2009. Anketa bi lahko bila tudi elektronska na 
www.sodeluj.net , ravno tako bi lahko preko spletne strani uredili elektronsko zastavljanje 
vprašanj.  

5. točka: Spletna e-participacija:

PIC pripravlja spletno stran z možnostjo elektronske participacije in sodelovanja v procesu 
dopolnitve zakona. Stran bi vzpostavili in izkoristili že ob forumu. Na strani se pojavijo vsi 
zapisniki, Tereza Novak naredi povzetek dela skupine. Odprejo se teme in dvomi, katere so se 
pojavile tudi v delovni skupini, kot je npr. organ…
Za zadevo sta odgovorna Tina Divjak in Primož Jamšek.

6. točka. Razno

Odgovorili smo si tudi na vprašanje Vide Bališ o Agenciji za sodelovanje nevladnih 
organizacij. Jože Gornik je že predhodno dejal, da gre za predlog NVO v dopisu PLAN C, ki 
ga je na Pahorja naslovil CNVOS in govori o tem, da morajo dati priložnost NVO v obliki 

http://www.sodeluj.net/


nevtralnega telesa pri predsedniku vlade. Senka Vrbica je razložila o že zgoraj omenjenem 
Uradu za nevladne organizacije: 

7. točka: Plan za nadalje:

7.1. Na MDDSZ se redno pošilja pismo s prošnjo za srečanje, na tem srečanju pa se 
nastopi skupaj z Državnim svetom, katerega uporabljamo kot sredstvo podpore in 
pritiska na MDDSZ, ne pa prioritetno kot institut vlagatelja

7.2. Preveri se ali bo DS tudi letos z ZDOS-om organiziral podelitev priznanj 
najzaslužnejšim prostovoljcem in društvenim delavcem. (V vmesnem času sem že 
prejel informacijo in zadevo potrjujem in vsem članom pošiljam dalje.)

7.3. Ema Verbnik uredi različne predloge katalogov v obliko delovnega material, Senka 
Vrbica pripravi spremembe in dopolnitve predloga Zakona o prostovoljnem delu 
glede na razgovore deloven skupine

7.4. Primož in Tina Divjak delata na spletni strani za oblikovanje 

7.5. Naslednje srečanje poteka 20. novembra ob 9 uri na Slovenski filantropiji. Na 
srečanju se tudi določijo datumi za leto 2009.

Zapisal Primož Jamšek


