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Teme, ki jih lahko prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom 

odpirate v dialogu z občinami (oz. kandidati na lokalnih volitvah): 

 

 

1. Infrastruktura 
 Lahko občina prostovoljskim organizacijam ponudi infrastrukturo?  

Pri tem imamo v mislih prostore za delo, prireditve, programe (npr. dnevni centri za 

mlade, za starejše, medgeneracijski centri, centri za ranljive skupine, prostori za 

razdeljevanje hrane in oblačil, nastanitve za brezdomce), pisarne (brezplačno oz. s 

sofinancirano najemnino), gostiteljstvo dogodkov (okroglih miz, posvetov, debat); 

urejeno občinsko infrastrukturo, ki je na voljo tudi za prostovoljske dejavnosti 

(športni objekti, parki ipd.). 

 

 

2. Partnerstvo 
 Na kakšen način je občina pripravljena partnersko sodelovati s prostovoljskimi 

organizacijami? Gre za usklajeno delovanje, pomoč pri koordinaciji 

programov/dogodkov, logistično in kadrovsko podporo, skupne projekte, podporo 

pri sklepanju partnerstev z javnimi zavodi. 

 Bo občina na sestanke, ki zadevajo neko ciljno skupino, vabila prostovoljske 

organizacije, ki delajo s to ciljno skupino? 

 Kako občina načrtuje sodelovanje in skupne prijave na mednarodne razpise? 

 Ima občina program oziroma rezervirana sredstva, da lahko sofinancira programe, ki 

so financirani s strani ministrstev in zahtevajo občinsko udeležbo? 

 Kako lahko občina s strokovnjaki pomaga pri iskanju in pisanju zahtevnih vlog za 

pridobivanje sredstev za prostovoljske organizacije iz evropskih skladov? 

 

 

3. Vrednotenje prostovoljskega dela 
 Kako vrednotite prostovoljsko delo? 

 Kakšen je delež prostovoljskega dela v občini? 

 Bo občina v svoja poročila vključila delo prostovoljcev (vsebinsko in številčno)? 

 Ali delo prostovoljcev pri sofinanciranih projektih šteje kot vložek oz. lastni delež 

organizacije? 

 Kakšno podporo lahko občina ponudi prostovoljskim organizacijam na razpisih? 
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4. Financiranje prostovoljskih programov 
 V kakšni meri je občina pripravljena in zmožna financirati prostovoljske programe? 

Katere stroške priznava na razpisih: malico, prevoz, usposabljanje, zavarovanje 

prostovoljcev, koordiniranje prostovoljcev? 

 Kako se bo občina zahvalila prostovoljcem? S priznanji, brezplačnimi ali 

sofinanciranimi vstopnicami v javne muzeje in na javne dogodke ter prireditve, javni 

prevoz, parkirnine, vstopnice za javne bazene, …? 

 Katere nove prostovoljske programe boste financirali oz. sofinancirali? 

 V katerih prostovoljskih programih v kakšni meri bo občina sofinancirala delo 

mentorjev in koordinatorjev prostovoljstva? Ta podpora naj bo stalna, ne časovno 

omejena, javna dela zato niso dobra rešitev. 

 Je občina pripravljena ponuditi sofinanciranje ali pokroviteljstvo prostovoljskih 

dogodkov (npr. Dneva za spremembe, Nacionalnega tedna prostovoljstva in drugih)? 

 Katere prostovoljske programe občina sofinancira in katerim lahko v prihodnje 

zagotovi stalno finančno podporo? So med njimi programi, ki omogočajo kakovostno 

razvijanje prostovoljskega sektorja? 

 

 

5. Aktivno sodelovanje v prostovoljskih programih 
 Se bodo prostovoljskim programom kot prostovoljci pridružili župani oz. županje, 

občinski funkcionarji in svetniki?  

 Bodo sodelovali na prostovoljskih dogodkih in v akcijah? 

 Boste za spodbudo drugim občanom skupaj zasnovali naslednjo prostovoljsko akcijo 

v lokalni skupnosti, ob Dnevu za Spremembe, ki bo 6. aprila 2019 ali katero drugo? 

 

 

6. Promocija prostovoljstva 
 V katerih medijih in na katere načine bo občina pomagala pri aktivni promociji 

prostovoljstva, prostovoljskih organizacij in posameznih akcij? 

Npr. z objavami in oglasi na občinskih spletnih straneh, v tiskanih medijih, glasilih; s 

podporo pri vzpostavitvi prostovoljske informacijske pisarne (kjer bi informacije iskali 

zainteresirani prostovoljci, predstavniki organizacij in drugi); z organiziranjem dnevov 

odprtih vrat, kritjem stroškov (ali dela stroškov) prireditev za promocijo 

prostovoljstva (npr. stroški za SAZAS in IMF); z izrekanjem javnih zahval 

prostovoljcem in javnih pohval zaslužnim prostovoljcem, s kandidiranjem 

prostovoljcev za najvišje državne in druge nagrade in priznanja.  
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7. Ciljno sodelovanje  
 Se bo občina posvetovala s prostovoljskimi organizacijami in drugimi deležniki glede 

podpore, ki jo namenja programom, ki se kar najbolj odzivajo na lokalne potrebe? S 

tem mislimo programe, namenjene mladim, starejšim, invalidom, varstvu narave 

ipd., odvisno od lokalnih okoliščin in potreb. 

 

 

8. Sistemsko spodbujanje prostovoljstva 
 Kako bo občina zagotovila stalno podporo prostovoljskih programov, neodvisno od 

sprememb v sestavi občinskih/mestnih svetov? Z vključitvijo financiranja 

prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom oz. posameznih 

prostovoljskih programov v občinske akte? 

 Je občina pripravljena občinske razpise navezati na strategije razvoja občine in v njih 

upoštevati tudi prispevek prostovoljskih programov? 

 

 

9. Za prostovoljce 
 Kako bo občina spodbujala prostovoljce k predlaganju sprememb in izboljšav v 

lokalnem okolju in bo njihove predloge tudi upoštevala, kadar bi bilo to smiselno in 

izvedljivo? 

 

 


