
ZAPISNIK 
6. SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

PROSTOVOLJSTVA

27. julij 2008 

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

Ura sestanka: 9.10 – 10.15

Prisotni:
- Ema Verbnik
- Janez Matoh
- Senka Vrbica

1  . TOČKA   

Poročanje o sestankih z drugimi akterji 

• Janez Matoh je po dogovoru s Terezo Novak 9. julija 2008 opravil razgovor, izmenjal 
informacije in dal gradiva* direktorju CNVOS Jožetu Gorniku. 

*
- zaključki 6. kongresa prostovoljstva
- predlog zakona o prostovoljnem delu
- načrt ažuriranja predloga zakona o prostovoljstvu
- priprave za vložitev zakona o prostovoljstvu
- prostovoljstvo kot procesno naravnane vsebine (lobiranje)
- katalog prostovoljnega dela in katalog prostovoljstva varianta filantropija
- kopije korespondence: splošna informacija filantropije na temo prostovoljstva, pismo 

predsedniku  vlade,  pismo  ministrici  za  delo,  družino  in  socialne  zadeve,  odgovor 
ministrstva  za  družino  in  socialne  zadeve,  kopija  CD-ja  projekt  prostovoljstva  v 
športnih organizacijah

• Janez Matoh in Vida Bališ sta se 14. julija 2008 sestala s predstavnik Državnega sveta 
RS.  (glej  e-  dopis  Janeza  Matoha,  Zabeležka  razgovora  na  temo  prostovoljstva  v 
Državnem zboru RS, dne, 14. 7. 2008)

• Tereza  Novak  se  je  10.  julija  z  drugimi  predstavniki  NVO sestala  s  predstavniki 
Ministrstva  za  delo,  družino  in  socialne  zadeve.  (glej  e-dopis  Tereze  Novak, 
Predstavitev naših pobud v državnem svetu z 11. julija 2008)

• Tereza  Novak  je  9.  julija  2008  opravila  razgovor  s  predstavniki  Stranke  mladih 
Slovenije.  S Slovensko nacionalno stranko smo se 24. julija okvirno dogovorili  za 
sestanek po volitvah v državni zbor.

• Janez Matoh je pregledani predlog zakona in nacionalni načrt predal v pregled Emi 
Verbnik, Senki Vrbica ter predhodno tudi Terezi Novak in Jožetu Gorniku.    
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2  . TOČKA  

Realizacija sklepov 5. sestanka delovne skupine za sistemska vprašanja prostovoljstva

Sklep 1 je realiziran. 

Sklep 2 se aktivira po sestanku s predstavniki Državnega sveta RS in Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Realizacijo sklepa 3 je treba preveriti pri Terezi Novak. 

Realizacija sklepa 4 se podaljša. 

Sklep 5 je realiziran. 

Sklep 6 je realiziran. 

Sklep 7 ni realiziran. Realizacija sklepa se preda Emi Verbnik. (Glej 2. alinejo sklepa 6 tega 
zapisnika.)  

Sklep 8 je v realizaciji. 

Sklep 9 je realiziran.  

3. TOČKA 

Sklep 1

Po dogovoru z Janezom Matohom naj bi se današnjega sestanka udeležil tudi Jože Gornik. 
Ker se ga ni, mu pošljemo zapisnik današnjega sestanka in zapisnike vseh prejšnjih sestankov. 

Sklep 2

Na razgovoru v Državnem svetu RS so se dogovorili,  da se Tereza Novak uskladi datum 
sestanka med Slovensko filantropijo in Državnim svetom RS za september 2008 (glej e- dopis 
Janeza Matoha, Zabeležka razgovora na temo prostovoljstva v Državnem zboru RS, dne, 14. 
7. 2008).  Datum se uskladi do 4. septembra 2008. 

Sklep 3

Tereza Novak se dogovori za sestanek s predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za september 2008. Datum se uskladi do 4. septembra 2008. 

Sklep 4

Tereza Novak se sestane z Jožetom Gornikom, da pregledata možnosti realizacije ideje, ki jo 
je predlagala Tina Divjak. (glej e-dopis Tine Divjak Senki Vrbici s 14. julija 2008)
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Sklep 5

Senka  Vrbica  se  sestane  z  direktorjem MOVIT NA MLADINA Janezom Škuljem in  ga 
povabi v delovno skupino za sistemska vprašanja prostovoljstva. Če Janez Škulj pristane na 
sodelovanje, se mu pošljejo zapisniki vseh sestankov delovne skupine. 

Sklep 6

• Delovna skupina še naprej dela na katalogu.
• Ema Verbnik bo področja dela in ciljne skupine iz kataloga prostovoljstva Slovenske 

filantropije uvrstila med nabor področij dela, ki jih je zapisal Janez Matoh, tako da bo 
katalog prostovoljstva strukturiran. 

• Katalog  še  vedno  ohranja  točke:  področje  dela,  cikličnost  in  trajanje  ter  statusne 
oblike, razširi pa se še z bonitetami za posamično področje. Ko bo to narejeno bomo 
imeli predstavitev o tem, kaj prostovoljstvo je, da z zakonom koga ne bi izpustili ali 
prizadeli, hkrati pa bomo lahko izluščili skupne imenovalce, ki so predmet zakonske 
podlage.  

Sklep 7

Moramo se zavzemati, da je nacionalni program sinteza civilne sfere in države.  

3. TOČKA

Točke dnevnega reda sestanka delovne skupine (4. september 2008) 

1. Pregled kataloga, ki ga pripravi Ema Verbnik (glej 2. alinejo sklepa 6).
2. Pregled uvodnega dela zakona, ki ga pripravi Senka Vrbica.
3. Poročanje o datumih sestankov s predstavniki Državnega sveta RS in Ministrstva za 

delo, družino in socialne zadeve. 
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