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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 

Svetniki in svetnice Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica se ob Evropskem letu 
prostovoljstva zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki delujejo v Mestni občini Nova Gorica 
in širše. 

 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
Številka: 122-1/2011 
Nova Gorica,   
         Matej Arčon 
             ŽUPAN 



 

Številka:  122-1/2011-37 
Nova Gorica, 15. decembra 2011 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Na 10. in 11. seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki sta bili 29. septembra in 
27. oktobra 2011, je svetnica Vida Škrlj podala predlog v zvezi s poročanjem o 
opravljenih in planiranih dejavnosti v Evropskem letu prostovoljstva v našem lokalnem 
okolju in sicer da se na eno od sej Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica uvrsti 
točka namenjena predstavitvi prostovoljstva. Tako se bo lokalna skupnost vključila v 
ozaveščanje širše javnosti o tej plemeniti dejavnosti, bo pa to tudi priložnost za zahvalo 
vsem, ki dolga leta nesebično negujejo prostovoljstvo. 
 
Prostovoljske dejavnosti prinašajo bogato učno izkušnjo, omogočajo razvoj družbenih 
veščin in kompetenc ter prispevajo k solidarnosti. Delo, ki ga opravljajo prostovoljci vseh 
starosti, je ključno za razvoj demokracije in predstavlja eno izmed temeljnih načel 
Evropske unije. Evropska komisija je novembra 2009 z Odločbo Sveta o Evropskem letu 
prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (2011), razglasila leto 
2011 za Evropsko leto prostovoljnih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva, 
krajše Evropsko leto prostovoljstva.  
 Namen Evropskega leta prostovoljstva je pomoč pri ponazoritvi prostovoljstva kot enega 
izmed ključnih razsežnosti aktivnega državljanstva in demokracije, ki prispeva k 
usklajenemu razvoju evropskih družb in s katero se uresničujejo evropske vrednote, kot 
sta solidarnost in nediskriminacija. V hitro spreminjajočih se družbah je potrebno 
zagotoviti učinkovite podporne ukrepe za prostovoljne dejavnosti, da bi lahko pri njihovem 
izvajanju sodelovalo več ljudi in prav zato je pomembno podpirati vzajemno učenje ter 
izmenjavo in razvoj dobrih praks.  
  
Splošni cilj Evropskega leta prostovoljstva je spodbujati in podpirati prizadevanja, da bi se 
v civilni družbi ustvarili ugodni pogoji za prostovoljstvo na ravni Evropske unije in 
povečala prepoznavnost prostovoljnih dejavnosti v povezavi.  
 Cilji Evropskega leta prostovoljstva so: 

- vzpostavljanje ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropski uniji, 
- okrepitev pristojnosti organizatorjev prostovoljskih dejavnosti za izboljšanje 

njihove kakovosti, 
- priznavanje prostovoljske aktivnosti, 
- dvig zavesti o koristih in pomembnosti prostovoljstva.  

V Mestni občini Nova Gorica na različne načine spodbujamo aktivnosti na področju 
prostovoljstva, bodisi v obliki sodelovanja pri posameznih dogodkih, akcijah, bodisi s 
finančno, medijsko in moralno podporo. Pri pripravi odlokov o sofinanciranju programov in 
projektov s področja socialne dejavnosti ter otroških in mladinskih programov smo tako 
še pred sprejemom Zakona o prostovoljstvu vgradili določilo, da se prostovoljsko delo 
prijaviteljev na javnih razpisih v določenem deležu pri finančni konstrukciji upošteva kot 
materialni vložek. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagam sprejem navedenega sklepa. 
 
                 Matej Arčon 
            ŽUPAN 


