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Celovita obravnava prostovoljskega dela je osnova za Zakon o prostovoljskem delu, ki mora 
zagotavljati vključenost vseh področij in oblik prostovoljskega dela. Pripravili smo pregled 
oziroma zbirko področij in oblik prostovoljskega dela, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Na tej osnovi prepoznavamo kakovostne in vsebinske elemente prostovoljskega dela, ki jih 
poskušamo uvrstiti na skupni imenovalec gibanja prostovoljstva v Sloveniji in hkrati 
uravnotežiti s pravicami in obveznostmi, ki naj bi jih določal novi Zakon o prostovoljstvu. Ta 
pregled nam služi tudi kot podlaga za določanje obsega, oblike in vsebine, ki jo mora določati 
bodoči Zakon o prostovoljskem delu.

Podroben pregled in popis področij prostovoljskega dela je podlaga za sistemsko, pravno, 
formalno in finančno ureditev, podporo in priznanje prostovoljstva s strani države, ki ga mora 
podpreti tudi s sofinanciranjem prostovoljstva na občinski, lokalni in nacionalni ravni.

Seznam oziroma katalog, ki vam ga predstavljamo, smo pripravili z namenom, da zajamemo 
vsa področja in vse oblike prostovoljskega dela na vseh ravneh in področjih. 
Zelo pomembno je, da je zakon celovit, kar pomeni, da zajema vsa področja kjer se 
prostovoljsko delo izvaja, in da postane Zakon o prostovoljskem delu res zakon, ki bo 
vključeval vse prostovoljce. Pozivamo vse prostovoljske organizacije in posameznike, 
kateri izvajajo organizirano prostovoljstvo, da dopolnijo naš pregled, če se v njem ne 
najdejo. Predstavljamo vam tudi preglednico v obliki tabele in vas prav tako pozivamo, da 
nam sporočite komentarje in dopolnila, da bomo lahko pripravili univerzalen in vse 
prostovoljstvo vključujoč pregled, ki bo podlaga za zakon, ki bo vključeval vse organizirano 
prostovoljstvo.

Prosimo, da svoja dopolnila objavite v obliki komentarja na spletnem naslovu
http://www.sodeluj.net/pic-ceetrust/sodeluj/komentarji-na-preglednico.html.
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