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PRAVILNIK O PROSTOVOLJSKEM DELU 

 
 

Pravilnik temelji na Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.) veljavni 

zakonodaji, ki ureja področje institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih 

in 16. členom statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice (v nadaljevanju 

Dom). 

 

Pravilnik določa definicijo, organizacijo prostovoljskega dela in pravila njegovega izvajanja 

v okviru prostovoljskega programa, ki pomeni dopolnitev redne dejavnosti javne službe v 
smislu prispevka k dvigu kvalitete bivanja stanovalcev Doma. 

 

1. Člen 

 

Za opravljanje prostovoljskega dela v Domu mora biti prostovoljec star najmanj 15 let. 

Prostovoljec, star med 15 in 18 let, za opravljanje prostovoljskega dela potrebuje soglasje 

staršev ali skrbnika. Prostovoljcu za opravljanje prostovoljskega dela ne sme biti odvzeta 

opravilna sposobnost. 

 

2. Člen 

 

Prostovoljci v Domu lahko opravljajo naslednja prostovoljska dela: 

- Druženje s stanovalci (v skupini in individualno), spremljanje in pogovor. 

- Pomoč stanovalcu pri hoji. 

- Spremljanje stanovalca pri raznih aktivnostih, razvijanje in ohranjanje ročnih 
spretnosti. 

- Pomoč pri urejanju Doma in okolice Doma (nudenje pomoči pri manjših zaposlitvenih 
dejavnosti). 

- Vodenje skupin za samopomoč. 

 

Prostovoljno delo lahko poteka v času obiskov opredeljenih v Hišnem redu Doma, izven tega 

časa pa le po izrecnem dogovoru s socialno delavko, oziroma delovnim terapevtom. 

Prostovoljec sme v Domu obiskovati le stanovalce, ki sami izrazijo željo za sodelovanje s 

prostovoljcem in soglašajo z njegovimi obiski. 

 

3. Člen 

 

Dom sklene pisni Dogovor o prostovoljskem delu: 

- s prostovoljcem; v Dogovoru je opredeljena vsebina prostovoljskega dela, obseg, 

trajanje in medsebojne obveznosti skladno z Zakonom o prostovoljstvu. Del dogovora 

je tudi izjava prostovoljca o sposobnostih za opravljanje prostovoljskega dela in 

nekaznovanju. 

- ali s prostovoljsko organizacijo; v Dogovoru so opredeljene medsebojne obveznosti, 

dogovor s prostovoljcem pa v tem primeru sklene prostovoljska organizacija. 

 



4. Člen 

 

V primeru prekinitve prostovoljskega dela organizacija ali prostovoljec svojo odločitev 
sporoči najmanj 15 dni pred predvidenim prenehanjem sodelovanja. 

 

5. Člen 

 

Za organizacijo prostovoljskega dela v Domu je odgovorna Marija Trček, mag.zdr.nege, ki 

skrbi predvsem za sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, promocijo prostovoljstva, 

dogovarjanje s prostovoljci, organizacijo mentorstva in spremljanje dela prostovoljcev. Za 

neposredno spremljanje dela prostovoljca je zadolžena mentorica posameznega prostovoljca, 

ki tudi spremlja vodenje evidenčnega lista prostovoljca. 
 

6. Člen 

 

Dom lahko povrne stroške, povezane z izvajanjem prostovoljskega dela na podlagi 

sklenjenega Dogovora med Domom in prostovoljcem ali Domom in prostovoljsko 

organizacijo, ob predložitvi ustreznih podlag za povračilo. 
 

Material za izvedbo aktivnosti zagotavlja Dom, morebitni materialni stroški, nastali po 

predhodnem dogovoru z odgovorno osebo in mentorjem v breme prostovoljca, se mu vračajo 

na podlagi predložitve originalnega računa z davčno številko Doma. 

 

Prostovoljcu pripada malica ali (če to ni mogoče) denarna protivrednost kot za zaposlene v 

Domu, če opravlja prostovoljsko delo neprekinjeno več kot štiri ure. 
 

7. Člen 

 

Prostovoljec je dolžan: 
- Opravljati prostovoljsko delo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje 

prostovoljskega dela, s tem pravilnikom in dogovorom o opravljanju prostovoljskega 

dela. 

- Prostovoljsko delo upravljati humano in odgovorno ter upoštevati stanovalčevo 

osebnost, njegove individualne vrednote, potrebe in želje. 
- Kot zaupne varovati podatke o stanovalcih, podatke o njihovih svojcih. Podatke lahko 

posreduje tretji osebi le, če se stanovalec, oziroma skrbnik s tem strinja. 

- O nesporazumu s stanovalcev ali zaposlenim obvestiti mentorja. 

- Ob vsakem obisku stanovalca poskrbeti za vpis v evidenčni list, ki se nahaja v 

recepciji. 

- Upoštevati navodila osebja Doma za varnost in zdravje pri delu. 

- V primeru zadržanosti mentorju sporočite svojo odsotnost, vsaj en dan pred 

predvidenim obiskom, oziroma takoj, ko je to mogoče. 
- Spoštovati in ravnati v skladu s Hišnim redom Doma, kodeksom etičnih načel na 

področju socialnega varstva in etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva. 

 

Dom izda pisno potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu glede na določbe 24. člena 
Zakona o prostovoljstvu, če je z njim tudi sklenil dogovor.  

Prostovoljec mora v Domu opraviti najmanj 24 ur prostovoljskega dela letno, da se mu lahko 

izda potrdilo. 

 



8. Člen 

 

Direktorica Doma na pisni ali ustni predlog mentorja in odgovorne osebe lahko sprejme 

odločitev o nagradi prostovoljca za izjemne dosežke. 

 

Nagrada za izjemne dosežke se prostovoljcu podeli ob jubilejnemu 10-letnemu uspešnemu 

opravljanju prostovoljskega dela v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. 

 

Nagrada za obdobje dela prostovoljca, na katerega se nanaša, ne sme presegati 20% 

minimalne plače v tem obdobju. 
 

9. Člen 

 

Prostovoljec v času opravljanja prostovoljskega dela zaradi svoje prepoznavnosti nosi 

priponko z imenom, ki mu jo izroči Dom. 
 

10. Člen 

 

Pravilnik je sprejela direktorica Doma, dne 19.5.2021.  V veljavo stopi naslednji dan po 

sprejetju. 

S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o prostovoljskem delu z dne 17.9.2012. 

 

 

 

 

          Direktorica 

                dr. Karmen Arko 

 


