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Skladno z Zakonom o prostovoljstvu  (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) in 

Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva, direktorica SLOKVE, zavoda za razvoj 

neizkoriščenih potencialov so. p. sprejme naslednji 

 

PRAVILNIK O PROSTOVOLJSKEM DELU 

 

1. V prostovoljsko delo se lahko vključujejo posamezniki in posameznice vseh starosti, izkušenj 

in znanj, razen če narava dela zahteva drugače. Mladoletni prostovoljci potrebujejo podpisano 

soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

2. Prostovoljec v organizaciji lahko opravlja dela, ki se predhodno določijo v dogovoru. 

3. Pred pričetkom dela se prostovoljec seznani o naravi prostovoljskega dela na splošno in v 

zavodu, ter Etičnem kodeksu organiziranega prostovoljstva. 

4. SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov so. p. (v nadaljevanju Zavod SLOKVA) in 

prostovoljec skleneta pisni Dogovor o prostovoljskem delu (v nadaljevanju Dogovor). Dogovor 

vključuje vrsto, področje, lokacijo in trajanje prostovoljskega dela, ter izjavo o zdravstvenih 

okoliščinah prostovoljca. V Dogovoru se opredelijo tudi obveznosti prostovoljca in obveznosti 

organizacije. Dogovor je lahko sklenjen ustno, razen v primeru, ko se prostovoljcu vračajo 

stroški. V primeru ustnega Dogovora o prostovoljskem delu, prostovoljec podpiše izjavo o 

seznanitvi. 

5. Dogovor o prostovoljskem delu se  sklene za tekoče koledarsko leto do preklica.  

Spremembe podatkov prostovoljca (npr. naslov, TRR, status), se urejajo z aneksom. 

6. Dogovor o predčasni prekinitvi prostovoljskega dela se sklene na podlagi pisnega obvestila 

o prekinitvi vsaj 30 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja, razen če je drugače 

opredeljeno v Dogovoru o prostovoljskem delu. 

7. Za organizacijo prostovoljskega dela v zavodu in mentorstvo prostovoljcu skrbi direktorica 

zavoda, oziroma s strani direktorice pooblaščena oseba, ki je usposobljena za mentorstvo. 

8. O opravljenem prostovoljskem delu se vodi evidenca, ki vključuje informacijo o datumu, 

številu ur, vsebini prostovoljskega dela in morebitnih stroških, ki jih je prostovoljec imel iz 

naslova opravljanja prostovoljskega dela in so v Dogovoru o prostovoljskem delu navedeni kot 

strošek, ki je predmet povračila. Nastali materialni stroški se vračajo na podlagi originalnega 

računa. 

9. Zavod SLOKVA in prostovoljec se lahko dogovorita, da prostovoljec v času opravljanja 

prostovoljskega dela prejema dnevno nadomestilo za prehrano in prevoz, kot to opredeljuje 

31. člen ZProst: (1) Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom 
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mora prostovoljcu povrniti stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi z izvajanjem prostovoljskega 

dela, če je z dogovorom o prostovoljskem delu tako dogovorjeno. 

 Stroški iz prejšnjega odstavka so: 

- potni stroški oz. kilometrina, ki znaša 0,18€ na km. Razdalja se izračuna na: 

https://zemljevid.najdi.si/najdi 

- stroški prehrane, ki znašajo  4,20 € na dan, če je prostovoljec opravljal prostovoljno delo vsaj 

4 ure. 

10. Morebitni materialni stroški so opredeljeni v Dogovoru o prostovoljskem delu in vnaprej 

dogovorjeni z mentorjem. V primeru, ko zaradi okoliščin ali narave dela vnaprejšnja 

zagotovitev materiala ni mogoča, se nastali materialni stroški povrnejo na podlagi originalnega 

računa. Nadomestilo za upravičeno uporabo lastnih sredstev se obračuna po dejanskih 

stroških, če so ti izkazani z dokazili ali v pavšalnem znesku. Pavšalni znesek nadomestila se 

določi na podlagi izračuna realnih stroškov, vendar na letni ravni ne sme presegati 20% višine 

povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta. 

Izplačilo povračila stroškov ali drugih izplačil odobri direktorica in se na podlagi pripravljenega 

obračuna izvrši na transakcijski račun prostovoljca.  

Povračila stroškov se praviloma opravi v 30 dneh od prejema evidenčnih dnevnikov o 

opravljenem prostovoljnem delu.  

11. Zavod SLOKVA na željo prostovoljca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu 

glede na določbe 24. člena ZProst: (1) Ne glede na obliko dogovora je prostovoljska 

organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom na zahtevo prostovoljca dolžna izdati 

prostovoljcu potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naziv in sedež prostovoljske organizacije, 

osebno ime, rojstne podatke in naslov stalnega ali začasnega prebivališča prostovoljca, 

podatke o trajanju in količini opravljanega prostovoljskega dela, kratek opis prostovoljskega 

dela. Če prostovoljec to želi, potrdilo vsebuje tudi navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki 

jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali mentorstvom ali s 

prostovoljskim delom. 

(3) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podpis pooblaščene osebe 

prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom. 

(4) Sklenitev ustnega dogovora o prostovoljskem delu se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz 

prvega odstavka tega člena. 

 

https://zemljevid.najdi.si/najdi


 

V pravilniku o prostovoljskem delu so uporabljeni nevtralni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola in 
veljajo enakovredno za oba spola. 

12. Organizacija prevzema obveznosti in odgovornosti, ki so navedeni v Zakonu o 

prostovoljstvu. 

13. Organizacija seznani prostovoljca z vsebino pravilnika, besedilom Etičnega kodeksa 

prostovoljstva in drugimi internimi pravilniki organizacije, ki so povezani z izvajanjem 

prostovoljskega dela. 

 

 

 

Ta pravilnik začne veljati s 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

 

Slovenj Gradec, 20. 12. 2019  

 

                        Alenka Berložnik, direktorica 

  

 
 


