
 
PRAVILNIK O PROSTOVOLJSKEM DELU 

Pravilnik temelji na sprejetem Zakonu o prostovoljstvu (ZProst) in Statutu Društva Mesto žensk. 

1. V prostovoljsko delo se lahko vključujejo posameznice_ki vseh starosti, izkušenj in znanj, razen če 

narava dela zahteva drugače.  

2. Prostovoljka_ec v organizaciji lahko opravlja dela vezana na izvajanje aktivnosti in programa Društva 

Mesto žensk. Prostovoljki_cu se določi mentor_ica. 

3. Pred pričetkom dela se prostovoljka_ec seznani s Pravilnikom o varstvu podatkov Društva Mesto 

žensk.   

4. Društvo Mesto žensk in prostovoljka_ec skleneta pisni Dogovor o prostovoljskem delu (v nadaljevanju 

Dogovor). Dogovor vključuje izjavo o varovanju osebnih podatkov. Dogovor je lahko sklenjen ustno, 

razen v primeru, ko se prostovoljcu_ki vračajo stroški.  

V primeru ustnega Dogovora o prostovoljskem delu, prostovoljka_ec podpiše izjavo o seznanitvi in 

sprejemanju Pravilnika o varstvu podatkov Društva Mesto žensk. 

5. Dogovor o prostovoljskem delu se lahko sklepa za tekoče koledarsko leto ali sodelovanje na 

posameznem projektu Društva Mesto žensk. Spremembe podatkov prostovoljca_ke (npr. naslov, TRR, 

status), se urejajo z aneksom.  

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

vsaj 7 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja, razen če je drugače opredeljeno v Dogovoru o 

prostovoljskem delu.  

7. Za organizacijo prostovoljskega dela v Društvu Mesto žensk in mentorstvo prostovoljcu_ki skrbi 

predsednica_ik UO oziroma vodja prostovoljske ekipe posameznega projekta.  

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

vsebini prostovoljskega dela in morebitnih stroških, ki jih je prostovoljka_ec imela 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.  

Društvo Mesto žensk in prostovoljka_ec se lahko dogovorita, da prostovojlka_ec v času opravljanja 

prostovoljskega dela prejema dnevno nadomestilo za prehrano in prevoz, kot to opredeljuje 31. člen 

ZProst. V primeru, da Društvo Mesto žensk za prostovoljko_ca organizira prehrano, ta do povračila 

nadomestila za prehrano ni upravičen_a. 



 
9. Material za opravljanje aktivnosti zagotavlja Društvo Mesto žensk, morebitni materialni stroški, so 

opredeljeni v Dogovoru o prostovoljskem delu in vnaprej dogovorjeni z mentorjem_ico. V primeru, ko 

zaradi okoliščin ali narave dela vnaprejšnja zagotovitev materiala ni mogoča, se nastali materialni stroški 

povrnejo na podlagi originalnega računa.  

10. Društvo Mesto žensk na željo prostovojlke_ca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu 

glede na določbe 24. člena ZProst. 

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

12. Organizacija seznani prostovoljko_ca z besedilom Statuta in drugimi etičnimi pravili Društva Mesto 

žensk. 

13. Društvo Mesto žensk lahko, skladno z 34. členom ZProst, prostovoljko_ca nagradi za izjemne dosežke 

oziroma izjemen prispevek k uresničevanju programa dela in poslanstva Društva Mesta žensk. Nagrada 

prostovoljcem se izplača skladno z določili 34. člena ZProst enkrat letno in ne presega višine 500,00€ 

letno.  

Merila za izplačilo nagrade so sledeča: 

- izplačilo nagrade s pisno utemeljitvijo predlaga mentor_ica prostovoljke_ca; 

- prostovoljka_ec je prostovoljsko delo opravil v letu, v katerem se izplača nagrada; 

- o opravljenem prostovoljskem delu obstaja pisen Dogovor o prostovoljskem delu in evidenca, kot jo 

določa 8. člen tega Pravilnika; 

- opravljeno prostovoljsko delo pomembno prispeva k razvoju, uveljavitvi ali prepoznavnosti Društva 

Mesto žensk; 

- prostovoljka_ec je v dobro Društva Mesto žensk: 

a) opravil_a najmanj 200 ur prostovoljskega dela ali  

b) je bilo opravljeno delo strokovne narave (ne glede na obseg ur);  

- v primeru, ko prostovoljka_ec s svojim delovanjem škodi ugledu Društva Mesto žensk izplačilo nagrade 

ni mogoče. 

Osnova za izplačilo nagrade za izjemne dosežke je sklep predsednice_ka Upravnega odbora.  

 Izplačilo nagrade se ne izključuje z izplačilom nadomestila povrnitvijo stroškov prostovoljki_cu.  

Pravilnik o prostovoljskem delu je dne 9.4.2019 potrdil Občni zbor Društva Mesto žensk. 

Urška Jež 

Predsednica Upravnega odbora 


