
Zapisnik delovne skupine za prostovoljstvo
Ljubljana, 2.4.2009, prostori Slovenske filantropije, 9:00 – 10:40

Prisotni: 
• Helena Zevnik, Slovenska Karitas
• Jurček Nowakk, Zveza Sožitje, PD Moravče
• Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije
• Vida Bališ, TZ Medvode
• Primož Jamšek, Slovenska filantropija
• Senka Vrbica, PIC
• Sonja Markič, Zavod za novodobno izobraževanje

1. Predstavitev poslovnika nevladnih delovnih skupin za usklajevanje odprtih vprašanj z 
vlado. 

Na kratko je bil predstavljen poslovnik delovne skupine in udeležencem razdeljena kopija. 
Jurček Nowakk je prosil pojasnilo glede nadomestnih članov, kar deloma poslovnik že 
opredeljuje. Ob tem se je razvila debata o prepletenosti različnih delovnih skupin, zaradi tega 
so se udeleženci podali mnenje, da je na naslednjem sestanku obvezna prisotnost 
predstavnikov za financiranje, saj so v svoj program dela vključili prostovoljstvo in 
predstavnika CNVOS-a. 

Delovna skupina bo zasledovala tri področja: 
1. Zakonske podlage za razvoj in podporo prostovoljstvu
- Zakon o prostovoljstvu
- Spremljanje in evalvacija druge zakonodaje, ki je vezana na prostovoljstvo (davčna 
zakonodaja, zakon o društvih…)

PIC je podal svoj zadržek do zadnjega predloga Zakona o prostovoljstvu. Senka Vrbica 
obrazloži, da je za pripravo zakona potrebna analiza in kot nadgradnja samega zakona tudi 
obrazložitev posameznih členov. Ker za zadnji predlog zadnje ni bilo narejeno, predvsem ker 
so nekateri členi preveč viseči so se čutili dolžni za omenjeni dopis. Vsekakor bo pa potrebno 
pri usklajevanjih to tudi upoštevati.

2. Podpora razvoju prostovoljstva
- Priprava razvida (kataloga) področij in oblik prostovoljskega dela
- Evidentiranje prostovoljskega dela
- Vrednotenje prostovoljskega dela (priznanja…)
- Organiziranost prostovoljstva
- Usposabljanje prostovoljcev, mentorstvo…
- Status in vloga prostovoljcev v NVO in v državi

3. Pridobivanje finančnih sredstev za analizo in pripravo posameznih področjih dela (razpisi 
za NVO za spodbujanje razvoja)

2. Pregled zapisnika 12. seje

Vprašanje sodelovanja g. Petra Požuna v medresorski skupini: Mnenje večine je bilo, da se ga 
povabi na naslednjo redno sejo 7. 5. 2009, kjer se bo seznanil z našim delom, kajti le tako ga 
lahko vključimo v naša prizadevanja. 



Katalog – preglednica prostovoljskega dela: 

Primož je predstavil kaj se na tem področju že dogaja: Inštitut za javno mnenje (predstojnik 
Niko Toš) je bilo izvajalec European Value Survey v katere je vključeno tudi prostovoljstvo 
(dosegljiva na http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp ), Inštitut za socialno varstvo trenutno 
nima sredstev in plana po ponovni izvedbi raziskave, ILO pripravlja gradivo in standarde in s 
podpisom deklaracije bo država zavezana za raziskave -  pristojno MDDSZ. 
Inštitut John Hopkins je naredil vprašalnik za razvid, celotno metodologijo, kategorizacijo, 
kar je sprejela Mednarodna delovna zveza, zaradi tega lahko pričakujemo, d abodo tudi 
slovenske državne institucije povzele takšen razvid. Tako bi bilo smotrno zaradi 
dolgoročnosti graditi na tem predlogu. 

Janez Matoh je predlagal naslednje korake: 
- Opredelitev globalnih področij
- Organizacijska shema razvida
- Vprašalnik za organizacije
- Adrema organizacij
- Organizacije izvedejo posnetke stanja
- Dogovor za akcijo z CNVOS in ZDOS
- Urad za statistiko

Ob tem smo si oblikovali cilj: 
Oblikovati osnutek kataloga (razvida) področij dela prostovoljstva in vprašalnik za 
organizacije. 

Jurček Nowak je predlagal, da je katalog in vprašalnik lahko predlog MJU za sprejetje 
predpisa, ki bi obvezal NVO, da ob predložitvi bilance za AJPES izpolnili tudi obrazec v 
katerem bi vpisali podatke o številu prostovoljcev, ur, ki so jih le-ti opravili v preteklem letu. 
Tako se ne bi tega lotevali sporadično, ampak sistematično. 

Prav tako je bil podan predlog, da je bil že pred petimi leti podpisan dogovor med vlado in 
NVO, kaj bo vlada naredila na tem področju. Zato je potrebno poiskati ta dogovor in se nanj 
sklicevati. 

Prav tako je bil dan predlog, da se nagovori Statistični urad RS, kaj bi njih od podatkov 
zanimalo, da se teh podatkov ne izpusti v vprašalniku.

Dogovori glede nadaljnjih sestankov: 
Ker smo ugotovili, da je potrebno v čim krajšem času pripraviti razvid področij 
prostovoljstva, smo se dogovorili, da se v aprilu dobimo ponovno 16. 4. 2009 ob 9.00, kjer bo 
edina točka dnevnega reda razvid oziroma katalog področij prostovoljstva. Gradivo: osnutek 
kataloga, ki je bil pripravljen za forum prostovoljstva, vprašalnik univerze John Hopkinsa in 
pisne pripombe udeležencev foruma na katalog. 

Redni sestanek bo 7. 5. 2009. Dnevni red rednih sestankov pa bo strukturiran in treh delov: 
pregled aktualnih zadev glede zakona o prostovoljstvu in druge zakonodaje ter delovne 
skupine, strokovno delo – katalog ter iskanje možnosti za financiranje. 

Zapisala Helena Zevnik, Primož Jamšek

http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp



