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Regijski obisk Slovenske filantropije v Ljubljani, 7. november 2018 

Slovenska filantropija je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, 7. novembra 2018 v Ljubljani, izvedla 

regijsko srečanje na temo prostovoljstva v osrednjeslovenski regiji. Obisk se je začel z nagovorom 

župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića in izvršne direktorice Slovenske filantropije Tereze 

Novak, nadaljeval pa se je s kratko predstavitvijo Slovenske filantropije in Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij. 

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je vidno, da je podatke oddalo 

1650 prostovoljskih organizacij, od tega 519 iz osrednje Slovenije. Število vseh prostovoljcev je bilo 

291.214, od tega jih je 112.105 aktivno delovalo v osrednjeslovenski regiji, povprečno pa je vsak 

prostovoljec opravil 58,4 ur. Skupno je bilo v lanskem letu v osrednji Sloveniji opravljenih 6.546.694 

prostovoljskih ur. Poročilo pa ne zajema vseh prostovoljskih ur, opravljenih v osrednji Sloveniji, saj 

veliko organizacij še vedno ni vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s 

prostovoljskim programom.  

Z obiskom smo želeli prispevati k usposobljenosti in krepitvi  prostovoljskih organizacij in organizacij s 

prostovoljskim programom v osrednjeslovenski regiji in spodbuditi povezovanje med njimi, povezovanje 

z drugimi nevladnimi organizacijami, predstavniki lokalnih skupnosti in regionalnega stičišča. 

Organizacijam smo ponudili tudi svetovanje na področju prostovoljstva in promocije kakovostnega 

prostovoljstva. Regijskega srečanja se je udeležilo 46 predstavnikov prostovoljskih organizacij, 

organizacij  s prostovoljskim programom, občin in medijev. 
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Posvet na temo razvoja prostovoljstva v regiji oz. lokalni skupnosti 

Na prvem delu posveta so sodelovali Ema Verbnik (RKS OZ Ljubljana), Lea Lenček (OŠ Toneta 

Čufarja), Amir Crnojević (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana), Marko Verbenik (DrogArt). 

Udeleženci so predstavili delo organizacij, način vključevanja prostovoljcev in spregovorili o izzivih 

za razvoj prostovoljstva v regiji. 

Govorci so izpostavili predvsem kadrovsko stisko – glede na število prostovoljcev je zaposlenih premalo. 

Na šoli bi si želeli več posluha s strani pristojnega ministrstva, saj je zdaj to tudi za mentorja v veliki 

meri prostovoljsko delo. V javnih zavodih pa smo ponovno opozorili tudi na problem delovnega mesta 

za vodjo (mentorja, koordinatorja) programa prostovoljstva, ki ni sistematizirano.  

 

V drugem delu posveta je Tilka Klančar (Mesta občina Ljubljana) spregovorila o tem, na kakšne 

načine MOL podpira prostovoljstvo, o delu Regionalnega stičišča nevladnih organizacij osrednje 

Slovenije je govorila Tjaša Bajc, Nevenka Alja Gladek s Slovenske filantropije pa je predstavila 

nekatere rešitve iz Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. V diskusiji smo se 

ponovno dotaknili tudi možnosti za profesionalizacijo mentorskega dela. 
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Delavnica »Zakon o prostovoljstvu v praksi« 

Delavnica  Zakon  o prostovoljstvu v praksi je  bila izvedena  z namenom krepitve  zagovorniške 

usposobljenosti  prostovoljskih  organizacij  in  organizacij  s  prostovoljskim  programom. Delavnice 

se je udeležilo 42 predstavnikov prostovoljskih organizacij in organizacij  s prostovoljskim 

programom. Na delavnici  so  bile  predstavljene  informacije,  ki  so  potrebne  za  dobro  in  lažjo  

organizacijo prostovoljstva: splošna določila zakona, sklepanje dogovorov s prostovoljci, vodenje 

evidenc in oddaja letnih poročil o prostovoljstvu, vračanje stroškov prostovoljcem, zavarovanje 

prostovoljcev, pridobivanje novih prostovoljcev, vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom, vrednotenje prostovoljstva... Posebno pozornost smo 

namenili uveljavljanju dodatka za delovno aktivnost za prostovoljce, ki so prejemniki denarne 

socialne pomoči. Predstavili smo brezplačni program za vodenje evidenc prostovoljcev in opravljenih 

prostovoljskih ur, dostopen za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Zadnji del 

delavnice je bil namenjen pridobivanju prostovoljcev in promociji prostovoljstva. Posebej smo 

izpostavili večje prostovoljske dogodke: Forum prostovoljstva – solidarnost mladih (29. november 

2018), Dan za spremembe – odpravimo diskriminacijo (6. april 2019), Nacionalni teden 

prostovoljstva (13.—19. maj 2019) in v okviru Nacionalnega tedna tudi Slovesni dan 

prostovoljstva (14. maj 2019) in Veseli dan prostovoljstva (16. maj 2019); in tudi različne 

natečaje in nazive: Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi, Naj mentor in Naj 

mentorica prostovoljcev, Junaki našega časa, Prostovoljstvu prijazno mesto. 
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Odzivi udeležencev:  

- Izvedeli smo veliko koristnega, kar bo pripomoglo k boljšemu delovanju našega društva. 
- Zelo poučno in uporabno. Fino, da je omogočeno podajanje mnenj prisotnih. 
- Izredno sem presenečena nad dobro razlago Zakona o prostovoljstvu in dobro razpravo na 

delavnici. Pohvala vsem predstavnikom, ki so si vzeli čas za nas. 
- Dobra razlaga členov ZProst, z navajanjem praktičnih primerov. 
- Konkretno in zelo jasno podajanje teme; možnost vprašanj; spoznavanje dobrih in slabih 

primerov praks. 
- Enkratno, zelo uporabno in predvsem dobro slišati različne vidike iz prakse. 
- Pridobila sem koristne informacije, ki jih bom implementirala v prakso. 
- Skozi debate so se odpirala zanimiva vprašanja in dileme, ki so se nato v praktičnih primerih 

dobro pojasnila. Lepo pripravljen dogodek. 
- Kot vedno – pripravljeni, strokovni, odlični. 
- Zanimiva in pomembna tema. Korektno in profesionalno izvedeno. 

 
 

 

 

Regijskega obiska so se udeležili: Društvo za podporo civilne družbe, Stičišče NVO Osrednje Slovenije, Rdeči 

križ Slovenije, Območno združenje Ljubljana, Združenje DrogArt, Osnovna šola Toneta Čufarja Ljubljana, 

Društvo Zaupni  telefon Samarijan, DIC LEGEBITRA, LJUBLJANA, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Zavod 

Voluntariat, CENE ŠTUPAR-CILJ, URI-Soča, Društvo SOS Telefon, Mladinsko središče Vič, Ljubljana, DKPS, 

Človek za druge, OŠ 8 TALCEV LOGATEC, Slovensko društvo Hospic, Slovenska fundacija za UNICEF, Ljubljana, 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Ljubljana, CSD OSV Enota Domžale, Univerza za tretjo 

življenjsko obdobje Ljubljana, Društvo Novi Paradoks, Zavod IZRIIS, DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA 

CENTER, Zavod 3muhe, Ljubljana, Dom upokojencev Domžale, Slovensko vegansko društvo, Ljubljana, Zveza 

Sonček so.p., Ljubljana,  
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Društvo za razvijanje čuječnosti, Zavod NEFIKS, Društvo upokojencev komadanta Staneta, Lj, ZPMS, Ljubljana, 

Mestna občina Ljubljana, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Društvo upokojencev Rakitna in 

Društvo Altra.  


