
ZAPISNIK 12. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKO UREDITEV 
PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija,  12. marec 2009, 9:00 – 10:40

Prisotni:
• Jurček Nowakk, Zveza Sožitje, PD Moravče
• Helena Zevnik, Slovenska Karitas
• Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije
• Vida Bališ, TZ Medvode
• Tereza Novak, Slovenska filantropija
• Primož Jamšek, Slovenska filantropija

1. Pregled zapisnika 11. sestanka in vmesni dogodki

Na 11. sestanku ni bilo posebnih dogovorov, saj smo obravnavali predlog Zakona o 
prostovoljstvu. 
 

2. Vmesno dogajanje
Tereza Novak predstavi srečanje na MJU – dogovor glede zbiranja podatkov, Primož Jamšek 
srečanje na UPRS – dogovor glede spremembe člena Zakona o dohodnini. 

3. Dogovori glede nadaljnjega dela skupine

A) Skupina je po krajši razpravi sprejela sklep, da je pripravljena prevzeti še nalogo 
nevladne delovne skupine za ureditev prostovoljstva za usklajevanje odprtih vprašanj 
z Vlado RS. Delovna skupina je pripravljena prevzeti pogoje delovanja omenjene 
skupine, saj so ti že vzpostavljeni. Za komunikacijo med člani deloven skupine in širšo 
zainteresirano javnostjo je zadolžen Primož Jamšek. 

B) Dokončati je potrebno tudi predlog zakona, saj je Senka Vrbica določene stvari v 
predlogu še vedno pustila kot dve različni možnosti oz. se k tej temi vračati glede na 
delo predstavnic v medresorski delovni skupini.

C) Potrebno je dokončati Razvid področij in pregled oblik prostovoljnega dela. Janez 
Matoh vidi delo v naslednjih korakih: organizacijska shema razvida, opredelitev 
globalnih področij, vprašalnik za stanje, dogovor z zvezami in mrežami, analiza 
odgovorov. Primož pove pomembnost preudarnega nastopa zaradi morebitnih bodočih 
raziskav Evrobarametra, Statističnega urada RS, priporočil ILO – International labour 
organisation in obljubi povzetek evropskih, svetovnih dogajanj in dosežkov na tem 
področju. 

D) Vida Bališ izpostavi pomembnost podpore Državnega sveta in vključenost g. Petra 
Požuna v medresorsko delovno skupino ali delovanje te skupine. Primož Jamšek 
pripravi dopis in povabilo k sodelovanju.

E) Obnovi se načrt lobiranja Zakona o prostovoljstvu. Primož pošlje stari načrt g. Janeza 
Matoha.

Zapisal Primož Jamšek


