
Zapisnik delovne skupine za prostovoljstvo
Ljubljana, 2. julij 2009, prostori Slovenske filantropije, 9:00 – 12:00

Prisotni: 
• Helena Zevnik, Slovenska Karitas
• Tereza Novak, Slovenska filantropija
• Jurček Nowakk, Zveza Sožitje, PD Moravče
• Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije, ZDUS
• Zoran Maksimović, Društvo za preventivno delo
• Sonja Markič, Zavod za novodobno izobraževanje
• Jože Gornik, CNVOS
• Goran Forbici, CNVOS
• Julija Škarabot, Zveza Joga društev Slovenije
• Ljubo Raičevič, MISSS
• Primož Jamšek, Slovenska filantropija

1. Razvid prostovoljskega dela
Skupina je pregledala zadnjo obliko razvida in jo dopolnila. Dogovori, popravki so v 
priponki. CNVOS bo tik pred koncem zadnje verzije besedilo podal v strokovni pregled glede 
uporabe pravnih izrazov. 

2. Predlog Eme Verbnik o pismu predsedniku Republike Slovenije
Skupina se je strinjala s predlogom. PRS in g. Francu Hočevarju se pošlje zadnji osnutek 
predloga zakona in se jih prosi za komentarje. 

3. Proces sprejemanja Zakona o prostovoljstvu
Glede procesa sprejemanja Zakona o prostovoljstvu ni nič novega, delovna skupina bo 
spremljala proces spremembe Zakona o dohodnini in skupaj z ostalo skupino in CNVOS

4. Pobuda MISSS o brezplačnih mesečnih nalepkah mestnega prevoza za 
prostovoljce

Pobuda je razburkala delo delovne skupine, saj predlagatelj ni razumel namena povabila in so 
se v delo vrinjale medsebojne osebne obtožbe. Delovna skupina je v preteklosti že oblikovala 
različne možne bonitete, med drugim tudi brezplačne mesečne vozovnice in je ponudila 
prostor za skupno delo oblikovanja predloga. Kljub vsemu ostaja odprtost pobude in poziv, da 
se pobudi pridruži vsaka organizacija, katera pobudo ocenjuje kot pozitivno. Glede na 
možnost zavrnitve predloga se pripravi tudi alternativni predlog testne uvedbe vozovnic skozi 
poletje. 

5. Programi prostovoljskega dela in pridobivanje kreditnih točk na Univerzi v 
Ljubljani

Glede na predvidevanje sledeč iz elektronske korespondence in drugih virov, da Univerza v 
Ljubljani ne bo upoštevala nekaterih predlogov, delovna skupina sestavi dopis, v katerem 
prosi za vključitev predstavnikov nevladne skupine v celotni proces oblikovanja programov. 
Zainteresirani člani skupine so Helena Zevnik, Zoran Maksimovič in Primož Jamšek, ki tudi 
pripravi dopis z zahtevo. 

Zapisal Primož Jamšek


