Zapisnik delovne skupine za prostovoljstvo
Ljubljana, 4. junij 2009, prostori Slovenske filantropije, 9:00 – 11:00
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
• Senka Vrbica, PIC
• Ema Verbnik, OZ RK Ljubljana
• Sonja Markič, Zavod za novodobno izobraževanje
• Jože Gornik, CNVOS
• Goran Forbici, CNVOS
• Marko Funkl, ŠKIS
• Julija Škarabot, Zveza Joga društev Slovenije
• Primož Jamšek, Slovenska filantropija
1. Pripombe na zakon
Skupina je pod vodenjem Senke Vrbice pregledala komentarje Planinske zveze Slovenije in
Zavoda za novodobno izobraževanje. Sklepi so spremembe nekaterih členov, ki pa so že
vneseni v celoten predlog zakona, ki je oddan zapisniku kot priloga.
Glede nadaljnjih predlogov sprememb členov Zakona o prostovoljstvu jih bo skupina
sprejemala in beležila, vendar jih bo skupina obravnavala šele po srečanju vladne
medresorske skupine in odzivih na državni strani.
2. Pobuda MISSS o brezplačnih mesečnih nalepkah mestnega prevoza za
prostovoljce
Pobuda se ni podala v razpravo zaradi neudeležbe predlagatelja.
3. Programi prostovoljskega dela in pridobivanje kreditnih točk na Univerzi
v Ljubljani
Skupina je takšno pobudo Univerze v Ljubljani pozdravila, vendar je izpostavila problem
velikega kadrovskega vložka prostovoljskih organizacij, ki ni nikjer materialno ovrednoten.
Tereza Novak predlaga da se vsem mentorjem zagotovi vsaj pridobivanje točk in referenc.
Odprlo se je veliko različnih vprašanj in pomislekov, vendar delovna skupina ni imela
oprijemljivih podatkov za razpravo in zaključke. Helena Zevnik in Jože Gornik bosta
posredovala Teološki fakulteti in posredovala povratno informacijo.
4. Razno
Na srečanju se je odprlo vprašanje poslovnika. Mnenje delovne skupine je, da komunikacija
še vedno poteka preko elektronske pošte, saj forum ni oblika, katero bi se posluževali člani.
Tako je predlog za spremembo poslovnika v 6. in 7. členu, kjer se doda elektronska pošta.
Skupina ni prišla do zaključka glede 8. člena poslovnika, saj je skupina za sistemsko ureditev
prostovoljstva visoko motivirana in delujoča.
Goran Forbici, CNVOS, je skupini predal informacije okoli spremembe Zakona o
dohodnini. Kljub temu, da bo izplačilo nagrad- pavšalnih stroškov prostovoljcem urejal

Zakon o prostovoljstvu, se naj kot predlog spremembe podajo tudi členi okoli obdavčenja
nagrad, saj bo to najverjetneje hitrejša rešitev. Skupina predlaga, da se predlog uskladi z
terminologijo uporabljeno v predlogu Zakona o prostovoljstvu kolikor je to mogoče (uporaba
besede pavšalni stroški). Goran posreduje končno oblikovan predlog, na katerega člani
skupine podajo svoje predloge po elektronski pošti ali foruma. V prilogi dodajam osnovne
teze za spremembo členov (spisal CNVOS).
Zapisal Primož Jamšek

