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Na podlagi Zakonu o prostovoljstvu, Etičnem kodeksu prostovoljstva in Pravilniku o 

prostovoljstvu, vpisniku Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Statutu Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Koper (v nadaljevanju Združenje) in 

drugih internih aktih združenja, je Območni odbor združenja na 27. redni seji, dne 09.03.2015, 

sprejel naslednji 

 

 

PRAVILNIK PROSTOVOLJSKEGA DELA 

 

1. 

Za opravljanje prostovoljskega dela v Združenju prostovoljec mora biti star najmanj 15 let, oz. 

mora z opravljanjem prostovoljnega dela pisno soglašati skrbnik ali zakoniti zastopnik 

prostovoljca. 

V Združenju mora opraviti najmanj 24 ur prostovoljskega dela letno.  

 

2. 

Prostovoljec v Združenju lahko opravlja naslednja prostovoljska dela: 

 širjenju znanj o temeljnih načelih Rdečega križa, humanitarnih vrednotah in o prvi pomoči  

 promociji aktivnosti programov zdravstva, ekip prve pomoči in civilne zaščite 

 delovanju v primeru nesreč in drugih izrednih dogodkih 

 organizaciji prireditev, srečanj, posvetovanj, predavanj ipd. 

 zbiranju prostovoljskih prispevkov, pomoči in drugih dobrin za potrebe programov združenja 

 pridobivanja, sortiranja, skladiščenja, izdajanja, prevažanja pomoči na sedežu združenja, 

skladišču, delilnici prehrambnih artiklov, v okviru Krajevnih organizacij 

 psihosocialni in materialni pomoči socialno ogroženih ljudi  

 informiranje o možnih oblikah pomoči 

 vzdrževalna in druga podobna dela za potrebe Združenja  

 aktivnostih za uresničevanje programov v okviru Krajevnih organizacij  

 zbiranju, urejanju administrativnih in drugih dokumentov 

 opravljanju nalog upravljanja (članstvo v vseh organih združenja) in vodenja Združenja 

 drugih nalogah z katere organ upravljanja ali predsednik/ca ocenita za potrebne in koristne 

pri izvedbi programskih nalog Združenja. 

 

3. 

Združenje in prostovoljec skleneta pisni Dogovor o prostovoljskem delu. 

            

Pred sklenitvijo dogovora prostovoljec mora:  

 pridobiti besedilo Etičnega kodeksa o prostovoljstvu in se z njim seznaniti 

 pridobiti podatek kdo je njegov mentor 

 opraviti uvodno usposabljanje in pridobiti informacije o načinu in potrebah usposabljanja za 

izvajanje v dogovoru dogovorjenega prostovoljskega dela 

 podpisati izjavo o varovanju osebnih in drugih podatkov 

 združenje mora nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, v 

primerih, ki jih določa ta pravilnik. 

 

Mentor je oseba, ki je vodja programa, projekta, aktivnosti oz. dejavnosti.  

 



4. 

Prostovoljec je odgovoren za : 

 izvajanje dogovorjenih obveznosti opredeljenih z dogovorom o prostovoljskem delu in 

navodili mentorja 

 dosledno vodenje pisnega mesečnega poročila povezanega z opravljanjem in izvajanjem 

prostovoljskega dela (evidenčni list opravljenega dela in opravljenih prostovoljskih ur, ki jih 

potrjujeta mentor in poslovni sekretar). Vsebino evidenčnega lista določi predsednik/ca. 

 prostovoljec, ki je v stiku z živili  ali z uporabniki socialnovarstvenih programov v Zavetišču, 

mora predhodno opraviti zdravniški pregled ali podpisati izjavo o zdravstvenem stanju. Pri 

delitvi viškov hrane mora opraviti izpit HACCAP. Če je prostovoljec napoten na zdravniški 

pregled plača Združenje stroške pregleda. 

 opraviti tečaj iz varstva pri delu, če ga na to napoti združenje, 

 dosledno upoštevati tehnično varnostne predpise in preprečiti nevarnosti za poškodb. 

 

5. 

V primeru prekinitve prostovoljskega dela organizacija ali prostovoljec svojo odločitev sporoči 

najmanj 7 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja, razen če je drugače dogovorjeno. 

Opremo in pripomočke, ki jih je prejel za opravljanje prostovoljskega dela mora prostovoljec vrniti 

v stanju kot jo je prejel oz. v slabšem glede na normalno obrabo in to do izteka prostovoljskega dela. 

 

6. 

Za organizacijo prostovoljskega dela Združenju, vključevanju prostovoljcev, zagotavljanju 

mentorstva, vodenje evidenčnega lista in opravljenih prostovoljskih ur dela posameznega 

prostovoljca skrbijo za: 

a.  programe Krajevnih organizacij Združenja - predsednik ali podpredsednik    

      krajevnega odbora 

b.  programe širjenja znanj humanitarnih in drugih vrednotah - sodelavka v    

      programi  v sodelovanju s predsednico komisije za mlade 

c.  administrativnih in podobnih opravil - poslovni sekretar 

d.  za zdravstvene programe - sodelavka v programih javnih pooblastil 

e.  socialnovarstvenega programa Zavetišča za brezdomne osebe z individualno  

      obravnavo - vodja programa 

f.  socialnovarstvenega programa materialnih in drugih pomoči - vodja  

      socialnovarstvenega programa pomoč. 

 

7. 

Mentorji zagotavljajo, da prostovoljci podajo svoje predloge in pobude za izboljšavo dela, ki ga 

opravljajo, izpolnjujejo anketne ali vprašalnike o zadovoljstvu oz. izpolnjenih pričakovanjih 

prostovoljca pri opravljanju prostovoljskega dela. Vsebino vprašalnika določi predsednik/ca na 

predlog mentorjev 

 

Za vsakega prostovoljca, ki sklene dogovor o prostovoljcu je mentor nosilec njegovega 

usposabljanja in motiviranja. Mentor zagotavlja prostovoljcu podporo, da bo začutil povezanost, 

samostojnost in samoiniciativnost ter pripadnost in lojalnost Rdečemu križu. Mentor predlaga 

oblike usposabljanja in izobraževanja prostovoljcev. 

 

Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prostovoljstva ter uresničevanja pravic in 

obveznosti prostovoljcev, združenje vodi  evidenco prostovoljcev in opravljenega 

prostovoljskega dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenčni list 

prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela. Vsebino evidenčnega lista določa Zakon o 

prostovoljstvu. 

Za vodenje evidence prostovoljcev in evidenčnega lista je odgovoren poslovni sekreter. 



8. 

Združenje je na podlagi sklenjenega dogovora med Združenjem in prostovoljcem dolžno 

prostovoljcu povrniti stroške, povezane z izvajanjem prostovoljskega dela. Stroške nakazuje 

na osebni račun. 

 

Material za izvedbo aktivnosti zagotavlja mentor. Morebitni materialni stroški, nastali po 

predhodnem dogovoru z mentorjem v breme prostovoljca, se mu vračajo na podlagi predložitve 

originalnega računa z davčno številko Združenja. 

 

Prostovoljcu pripada denarna protivrednost za malico v vrednosti kot za zaposlene v Združenju, če 

opravlja prostovoljsko delo neprekinjeno več kot štiri ure.  

 

V primeru opravljanja naslednjih prostovoljskih del : 

- na terenu v okviru Krajevnih organizacij za katera tako odloči     

    krajevni odbor 

- dela v skladišču materialne pomoči, delilnici živil  

- upravljanju in vodenju združenja  

- prevažanju, nakladanju ali podobnih prostovoljskih delih 

- pri opravljanju vzdrževalnih, tehničnih in drugih opravil 

- in drugih prostovoljskih delih za katere mentor in poslovni sekretar ocenita, da  

    je to potrebno 

je Združenje dolžno nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja 

prostovoljskega dela. 

9. 

Združenje na željo prostovoljca izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu glede na 

določbe 24. Člena ZProst. 

10. 

Združenje prevzema obveznosti in odgovornosti, ki so navedeni v Zakonu o prostovoljstvu in 

dogovoru o prostovoljskem delu, ki temelji na: 

 opisu prostovoljskega dela z zahtevanih posebnih znanjih 

 vrsti, področju, kraju in času opravljanja  prostovoljskega dela 

 obveznostmi prostovoljca  

 obveznostih združenja, ki določa mentorja in njegove naloge, 

 zagotavljanje spoštovanja varstva osebnih podatkov in pravic do zasebnosti prostovoljca, 

 v okviru možnosti zagotavljanje materialnih pogojev in sredstev za izvajanje 

prostovoljskega dela, 

 seznanjanje prostovoljca z morebitnimi nevarnostmi opravljanja prostovoljskega dela 

 zagotavljanje možnosti aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na 

prostovoljsko delo, 

 zagotavljanje varnosti v času usposabljanja in opravljanja prostovoljskega dela, če se 

zagotavljanje pravice prostovoljca do odklonitve dela, ki se mu zdi moralno 

nesprejemljivo ali je v nasprotju z veljavno zakonodajo in  

 drugimi pravicami in obveznostmi po tem pravilniku. 

 

11. 

V primeru opravljanja dela prostovoljca v drugi organizaciji, se organizaciji medsebojno  

dogovorita, katera organizacija vzpostavi in vodi evidenčni list in poroča o opravljenem  

prostovoljskem delu prostovoljca. Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.  

12. 

Združenje lahko prostovoljca nagradi za izjemne dosežke.  

Mentor prostovoljskega dela spremlja prostovoljsko delo glede na  

- kvaliteto,  



- pravočasnost in 

-  ažurnost opravljenih zadolžitev prostovoljca in na tej osnovi predsedniku/ci, da poda 

predlog za obliko nagrade. 

 

13. 

Nagrada se lahko določi: 

 v finančni obliki skladno s predpisi, ki urejajo izplačevanje nagrad prostovoljcem,  

 z boni ali kuponi plavalnih ali drugih rekreativnih storitev drugih institucij ali na 

kulturnih in drugih prireditvah 

 z udeležbo na strokovnih in izobraževalnih ekskurzijah v organizaciji združenja ali 

drugih institucij 

 

Nagrado določi Območni odbor na predlog predsednika/ce.  

Nagrada se lahko izplača le v primeru, da Združenje posluje s pozitivnim finančnim stanjem.  

 

 

14. 

Za  izvajanja tega Pravilnika je odgovoren poslovni sekretar.  

 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po sprejetju na seji Območnega 

odbora.  

 

 

 

                                                               Predsednica: 

                                                                                       Irena Sirotič Dobrila 

 

 


