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Prostovoljstvo je neprecenljiva

duhovna vrednota

hotenj, znanj in zmožnosti,

ki jih poklanjamo tistim,

ki to hočejo, želijo in potrebujejo

Prostovoljstvo je dodana vrednost in 

vrednota prebivalcev Slovenije

Pomembna kakovostna

življenjska prvina prebivalcev



23.000 društev na slovenskem

od tega 7.500 športnih društev in klubov.

Društvena okolja vseh vrst

so matica prostovoljstva.
SEME PRIHAJA IZ DRUŽIN



Zgodovinski temelji

• 1863 ustanovitev prvega Slovenskega 
športnega društva

• Prostovoljstvo skozi čas

• Okolja spodbud, pobud in življenja

- družina

- vrtec

- šola

- društveno okolje

- delovno okolje druga interesna okolja



Prostovoljstvo na slovenskem

• Področje socialnega varstva

• Področje izobraževanja

• Področje zdravstva

• Področje civilne zaščite

• Področje športa

• Področje turizma

• Področje kulture

• Področje ekologije in skrbi za okolje

• Področje religij, duhovne in osebne rasti

• Področje prometne varnosti

• Področje človekovih pravic

• Področje specifičnih civilnih iniciativ

• Področje izjemnih okoliščin in prilik



Prostovoljstvo v domeni 

športnih organizacij

• 7.505 organiziranih društev

• starostna populacija -9 mesecev do 100 let

• interesne skupine organiziranih in neorganiziranih oblik športne 

aktivnosti

• prostovoljno delo kot temeljna izrazna komponenta v društvenih okoljih

• prostovoljstvo v domeni in vsebini izvajanja strokovnega dela

• prostovoljstvo v domeni izvajanja organizacijskih del

• prostovoljstvo v domeni zagotavljanja finančnih in materialnih pogojev v    

delovanju društev

• prostovoljstvo v domeni socialnih programskih vsebin društev

• prostovoljstvo v domeni pomoči drugim



Organizacijsko-programske 

vezi v okoljih športnih org.

• Strokovni športni programi

• Strokovni poslovni programi

• Strokovni programi vodenja in organiziranja po nivojih

• Izvedbene projektne vsebine

• Vzpodbujanje in razvijanje medsebojnih kakovostnih odnosov

• Zagotavljanje materialnih pogojev

• Zagotavljanje finančnih pogojev

• Zagotavljanje delovanja celovitosti društva

• Zagotavljanje investicijskih potencialov

• Zagotavljanje realizacije (prireditve in tekmovanja)



• Zakon

• Razvid prostovoljstva

• Evidentiranje – ovrednotenje

• Zakonske podlage za priznanje ovrednotenja

• Organizacijske oblike organiziranega prostovoljstva

• Pravice do usposabljanja

• Vzdrževanje mreže prostovoljstva

• Aplikativni promocijski programi, primeri dobre prakse

Elementi strateških vsebin



Promocija prostovoljstva

• Programi ozaveščanja (oblikovanje javnega mnenja)

• Programi animacije (širitev usmerjenega interesa)

• Programi organiziranosti in usposabljanja

• Programska raznoterost pobud (razvid področij)

• Nagrade – priznanja prostovoljstvu (nivojsko)



Športna srenja se zavzema

• implementacija organiziranih oblik prostovoljstva v celotni piramidi  

• prostovoljno delo
–motivirati

–vzpodbujati

–organizirati

–oplemenititi s potrebnimi znanji

–evidentirati opravljeno delo

–ovrednotiti opravljeno delo

• za dialog civilne sfere z državo na reprezentativni in vsebinski ravni

• uvid v celostno podobo in vsebino prostovoljstva na slovenskem

• sistemsko priznanje legitimne vrednost ocenjenega dela v absolutnem smislu

• država izkazane absolutne vrednosti prostovoljnega dela prizna kot delež  
organizacije

• prostovoljstvo – element vzgojnega procesa



Sistemsko obvladovanje

procesov prostovoljnega dela

• Kreativne organizacijske oblike

• Razpoložljivost potrebnih znanj

• Povezovalna vloga mentorjev

• Evidentiranje opravljenega prostovoljnega dela

• Ovrednotenje prostovoljnega dela

• Sistemsko priznavanje vrednosti pri kandidaturah na 

javnih razpisih



Primeri dobre prakse

Izkoristek potencialov prostovoljnega dela v društvenih vsebinah:

• Vsebine vodenja organizacij

• Dodana vrednost strokovnim programom

• Dodana vrednost poslovnim programom

• Dodana vrednost humanitarnim vsebinam

• Dodana vrednost vsebin javnega interesa

• Dodana vrednost v izobraževalnem procesu

• Dodana vrednost osebnostnim specifikam

… in kako se odziva vaše okolje?



Prostovoljstvo –

dodana vrednost in kakovost

v sodobnih športnih okoljih

PREŽIVETJE

ŽIVLJENJE

USTVARJALNI RAZVOJ

Velja si zastaviti vprašanji:

Kakšen potencial predstavlja prostovoljno delo v našem okolju?

Katere možnosti nam ostajajo kot izziv novi dodani vrednosti prostovoljstva?



Vam v razmislek,

vzpodbudo

in tudi pomoč

pa…



AGENDA PROJEKTA

s spletne strani OKS

• Zgibanka prostovoljstvo

• Projekt razvoja prostovoljnega dela v športu

• Evidenčni list

• Letno poročilo

• Rokovnik za koordinatorje

• Rokovnik za mentorje

• Etični kodeks

Zakon o prostovoljstvu je  bil sprejet  leta  2011



Predstavitev celega projekta

Prostovoljstvo v športnih organizacijah,

z uporabnimi dokumenti na 

www.olympic.si
- Strokovni svet športa za vse

- Projekti

Vaše pobude in predlogi so lahko nova dragocenost za vse nas.

http://www.olympic.si/

