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ZADEVA: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu– predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
(Na podlagi sedmega odstavka  21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 − ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) 
je Vlada Republike Slovenije na …seji….2014 sprejela 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga  Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o prostovoljstvu in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije.
                                                                                                       

                                                                                                       Mag. Darko KRAŠOVEC
                                                                                                           generalni sekretar

Priloge:

- predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu z obrazložitvami 
členov

Sklep prejmejo:

- Državni zbor Republike Slovenije,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- zbirka dokumentarnega gradiva.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Janko Burgar, državni sekretar
- mag. Jurij Mezek, vodja Službe za nevladne organizacije
- Špela Turk, Služba za nevladne organizacije, podsekretarka
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Za namen priprave sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu je bila v januarju 2014
ustanovljena medresorska delovna skupina, v katero so bili imenovani tudi predstavniki 



prostovoljskih organizacij, predstavnica Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij ter predstavnica AJPES-a:

- član mag. Jurij Mezek,  nadomestna članica Špela Turk, Ministrstvo za notranje zadeve;
- članica Mateja Ušlakar, nadomestna članica Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- član Damijan Jagodic, nadomestni član dr. Luj Šprohar, Ministrstvo za zdravje;
- članica Dijana Šprajc Turek, nadomestna članica Marinka Šlibar Vende, Agencija RS za 

javnopravne evidence in storitve;
- članica Tina Divjak, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 

organizacij;
- član Primož Jamšek, nadomestna članica Maša Cerjak Kastelic, predstavnik prostovoljskih 

organizacij;
- članica Branka Kastelic, nadomestni član Ivan Kramberger, predstavnica prostovoljskih 

organizacij;
- član Jurček Nowakk, nadomestna članica Ema Verbnik, predstavnik prostovoljskih 

organizacij.

Medresorska delovna skupina se je sestala na šestih sejah in eni dopisni seji.
Člani medresorske delovne skupine in njihovi namestniki so imeli pravico do sejnin in povračila
potnih stroškov. Osnova za izplačilo sejnine je Uredba o sejninah in povračilo stroškov v javnih
skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarski zavodih ter vsakokratni sklep
vlade, ki ureja izplačilo sejnin. Potni stroški se povrnejo v višini kilometrine za uporabo lastnega
avtomobila v službene namene, pri čemer se smiselno upoštevajo predpisi, ki se uporabljajo za
javne uslužbence v organih državne uprave Republike Slovenije.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
- Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
- mag. Janko Burgar, državni sekretar

5. Kratek povzetek gradiva:
Z Zakonom o prostovoljstvu se je področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji prvič normativno 
uredilo in določilo minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in 
opravljanje organiziranega prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove 
varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje).
Pri izvajanju zakona v praksi ter ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu se je pokazalo, da 
nekatere zakonske določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva. 
Vsled temu je bila v začetku leta 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve ustanovljena medresorska 
delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakon o prostovoljstvu. Navedena delovna 
skupina je pripravila osnutek predloga sprememb in dopolnitev zakona, ki gre predvsem v smeri 
poenostavitve poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, ureditvijo izvajanja prostovoljskega dela 
v javnih zavodih, manjše spremembe pa so predlagane tudi pri kazenskih določbah.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE



e) socialno področje DA
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
I.Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1



SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Zakon o prostovoljstvu ima za finančno posledico ureditev stroškov nagrad in priznanj zaslužnim 
prostovoljcem ter prostovoljskim organizacijam ter ureditev stroškov, ki jih bodo s svojim delom imeli 
člani Odbora RS za podelitev državnih priznanj in stroške. Poleg tega spremembe in dopolnitve 
Zakona o prostovoljstvu zahtevajo s strani pristojne organizacije za javnopravne evidence in storitve 
določene informacijske rešitve glede elektronskega vpisnika prostovoljskih organizacij in organizacij s 



prostovoljskim programom ter poročanja o opravljenem prostovoljskem delu. Stroški so ocenjeni na 
10.000,00 EUR.
Predvidena proračunska poraba ne presega 40.000,00 EUR na letni ravni.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 16. 2. 2015.
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Gradivo se ne nanaša na občine in združenja občin.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

- Služba Vlade RS za zakonodajo,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za obrambo,
- Mladinski svet Slovenije,
- Agencija za javnopravne evidence in storitve,
- Informacijski pooblaščenec,
- Mreža NVO za rekreacijo v naravi.

Upoštevani so bili:
 v celoti.
Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje: /

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

Boris KOPRIVNIKAR
minister



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PREDLOG
2015-3130-0032

ZAKON 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU

I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Zakon o prostovoljstvu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 dne 18. 2. 2011 s spremembami in 
dopolnitvami, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 16 dne 7. 3. 2011. 
Z uveljavitvijo  Zakona o prostovoljstvu, 5. 3. 2011, se je področje prostovoljstva v Republiki 
Sloveniji prvič normativno uredilo. Z zakonom se je uredilo širše področje družbeno koristnega dela 
posameznika in prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, znanjem in izkušnjami 
pomembno prispevajo k dvigu življenjskega standarda posameznikov in celotne družbe. 

Za dodatno spodbujanje prostovoljstva ter izkoriščenje vseh potencialov je bilo potrebno sprejeti 
zakon, ki je opredelil prostovoljsko delo, omogočil statistično spremljanje in ocenjevanje njegove 
dodane vrednosti ter spodbudil delo prostovoljskih organizacij. 

Glavni razlogi za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu 
so:

- poenostavitev poročanja o opravljenem prostovoljskem delu,

- ureditev opravljanja organiziranega prostovoljstva v osebah javnega prava ali 
osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile 
koncesijo, in katerih delovanje je s posebnim zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno, brez sklenitve pisnega dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki 
zagotavlja in usposablja prostovoljce ter organizira prostovoljsko delo.

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1 Cilji

Pri pripravi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu so pripravljavci
sledili predvsem naslednjim ciljem:

- poenostaviti poročanje o opravljenem prostovoljskem delu,
- odprava dodatnih administrativnih bremen,
- poenostavitev opravljanja prostovoljskega dela v osebah javnega prava (na podlagi 

posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne 
službe) ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe 
pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno.

2.2 Načela



Načela predlaganih sprememb Zakona o prostovoljstvu se ne razlikujejo od načel, danih ob sprejetju 
prvotnega Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11-popr.). 

2.3 Poglavitne rešitve
a) Predstavitev predlaganih rešitev:

Pri oddaji poročil o opravljenem prostovoljskem delu, ki jih prostovoljske organizacije enkrat letno 
pripravijo, je v predlogu zakona zahtevano manj podatkov, saj se je tekom izvajanja zakona 
izkazalo, da določeni podatki niso bistveni pri statistični obdelavi.

Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v javnih 
zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno 
prostovoljko delo opravljeno v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. 
administrativno oviro. Člen je torej spremenjen na način, da bodo tudi organizacije iz drugega 
odstavka 7. člena, ki izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem 
prostovoljskem delu in se skladno z zakonom vpisale v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Predlog zakona prinaša spremembe pri pogojih, ki so potrebni za vpis v vpisnik prostovoljskih 
organizacij. Z uveljavitvijo predlaganega zakona se bodo v vpisnik prostovoljskih organizacij lahko 
poleg pravnih oseb zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno 
in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu 
Zakona o prostovoljstvu in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo in v 
katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, tudi osebe javnega prava na 
podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe 
ali osebe zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih 
delovanje je s posebnim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

b) Način reševanja:
S predlaganim zakonom se bodo uredile določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale tekom izvajanja 
Zakona o prostovoljstvu. Način reševanja gre v smeri poenostavljenega poročanja o opravljenem 
prostovoljskem delu za prostovoljske organizacije ter posledično enostavnejšega vodenja evidenc.

S predlaganim zakonom se ne posega v temeljna pravila obstoječega zakona.

c) Normativna usklajenost predloga zakona:
Predlog zakona je usklajen z veljavno zakonodajo.
.

č) Usklajenost predloga zakona: 
Za namen priprave predpisa je bila v januarju 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve imenovana 
delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov prostovoljskih organizacij, Ministrstva za notranje 
zadeve, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 
AJPES-a. Predlog zakona je bil objavljen na E-Demokraciji, dne 16. 2. 2015.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA
Zakon o prostovoljstvu ima za finančno posledico ureditev stroškov nagrad in priznanj zaslužnim 
prostovoljcem ter prostovoljskim organizacijam ter ureditev stroškov, ki jih bodo s svojim delom imeli 
člani Odbora RS za podelitev državnih priznanj in stroške. Poleg tega spremembe in dopolnitve 
Zakona o prostovoljstvu zahtevajo s strani pristojne organizacije za javnopravne evidence in storitve 
določene informacijske rešitve glede elektronskega vpisnika prostovoljskih organizacij in organizacij 
s prostovoljskim programom ter poročanja o opravljenem prostovoljskem delu. Stroški so ocenjeni 
na 10.000,00 EUR.



4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za javno upravo 153395 –
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.

Spremembe in dopolnitve zakona so usklajene z obstoječim pravnim redom Republike Slovenije ter 
niso v nasprotju s pravnim redom Evropske unije. 

Spremembe in dopolnitve zakona ne spreminjajo sistemskih rešitev in načel veljavnega Zakona o 
prostovoljstvu. 

Opravljanje prostovoljskega dela je v različnih državah različno urejeno, vendar pa je ob 
primerjalnopravnem pregledu ter tekom izvajanja Zakona o prostovoljstvu razvidno, da so bile 
potrebne spremembe in dopolnitve v smeri poenostavitev poročanja o opravljenem prostovoljskem 
delu ter enostavnejši ureditvi opravljanja prostovoljskega dela v osebah javnega prava ali osebah 
zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo.

Ureditev v drugih pravnih sistemih

REPUBLIKA MAKEDONIJA

V letu 2007 je bil tudi v Makedoniji sprejet Zakon o prostovoljstvu. Prostovoljsko delo je definirano 
kot prostovoljno osebno nudenje uslug, znanja in spretnosti v korist druge osebe ali organizacije, 
brez plačila. Prostovoljec, ki je lahko tudi tujec, je fizična oseba, ki nudi usluge, spretnosti in znanje 
drugim osebam ali organizacijam prostovoljno brez kakšne finančne ali druge osebne koristi. Za 
prostovoljsko delo mladoletne osebe in za sklenitev dogovora o prostovoljskem delu za take osebe 
je potrebno pisno soglasje zakonitih zastopnikov. Za prostovoljce med 15. in 18. letom smiselno 
velja zakon, ki ureja delovna razmerja. Tujci lahko opravljajo prostovoljsko delo v Makedoniji na 
podlagi predhodnega soglasja ministrstva za delo. Prepovedano je vključevati prostovoljce, da bi se 
izognilo sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.

Prostovoljske organizacije so lahko predvsem nevladne organizacije, verske skupnosti, pa tudi javni 
subjekti. Organizator prostovoljskega dela mora imeti program prostovoljstva, s katerim določi 
potrebo po angažiranju prostovoljcev, vrsto prostovoljskega dela ter predvidi kako se bo to izvajalo 
in zavarovalo.



Ureditev v nekaterih državah članicah EU

REPUBLIKA HRVAŠKA

V letu 2007 je hrvaški sabor sprejel Zakon o prostovoljskem delu. Kot opravljanje prostovoljskega 
dela šteje prostovoljno vlaganje osebnega časa, truda, znanja in veščin, s katerimi se opravljajo 
usluge in aktivnosti za dobrobit druge osebe ali za splošno dobrobit, izvajajo pa jih osebe na način,
določen z zakonom, brez pogojevanja s plačilom denarne nagrade ali druge premoženjske koristi. 
Zakon definira tudi dolgoročno opravljanje prostovoljskega dela in sicer je to tisto prostovoljsko delo, 
ki se opravlja najmanj 20 ur tedensko in najmanj tri mesece brez prekinjanja.

Prostovoljec je poslovno sposobna oseba, ki opravlja prostovoljsko delo v Republiki Hrvaški ali v 
tujini, skladno z obstoječimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi, mladoletni prostovoljec pa je 
oseba, mlajša od 18. let, ki opravlja prostovoljsko delo v Republiki Hrvaški. 

Posebej je definirana prostovoljska organizacija, to je organizacija, ki organizira prostovoljsko delo in 
je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana po nekaterih zakonih, pa tudi verska skupnost, javna 
ustanova, turistična skupnost in druga neprofitna pravna oseba. Državna telesa in lokalne skupnosti 
pa le, kadar tako določa zakon. Uporabnik volonterskih uslug je lahko fizična ali pravna oseba, ki 
prejme usluge prostovoljca.  

Zakon določa pristojno telo za izvajanje zakona in svetovalno telo in sicer je to ministrstvo pristojno 
za medgeneracijsko sodelovanje, ki skrbi za izvajanje tega zakona in izvaja nadzor nad izvajanjem, 
spremlja stanje na področju prostovoljstva in predlaga ukrepe, zbira podatke o številu organizatorjev 
prostovoljskega dela in prostovoljcih na podlagi poročil prostovoljskih organizacij. To telo skliče tudi 
prvo zasedanje nacionalnega odbora za razvoj prostovoljskega dela. Ta odbor pa je svetovalno telo 
vlade, ki izvaja naloge usmerjene v promocijo in razvoj prostovoljstva. Odbor določa način in 
postopek sprejemanja Etičnega kodeksa prostovoljstva, ki mora biti javen, kodeks pa se objavi v 
Uradnem listu. Vsaka prostovoljska organizacija lahko sprejme svoja  etična načela, ki pa ne smejo 
biti v nasprotju z “nacionalnim” etičnim kodeksom, tem zakonom in mednarodnimi pravili, ki urejajo 
prostovoljstvo. Odbor tudi določa o podelitvi državne nagrade.

Posebno poglavje je namenjeno dogovoru o prostovoljstvu, ki ga skleneta prostovoljska organizacija 
in prostovoljec v ustni ali pisni obliki. 

REPUBLIKA ČEŠKA

Češka je v letu 2002 sprejela Zakon o prostovoljskem delu, ki je stopil v veljavo naslednje leto.
Zakon je posledica aktivnosti, ki so se v letu 2000 začele v okviru programa za zmanjšanje socialnih 
razlik, po katerem država nudi finančno podporo prostovoljskim projektom, ki vključujejo 
nezaposlene. Ti s prostovoljskim delom ne izgubijo pravic iz naslova brezposelnosti in drugih 
socialnih pravic. Zakon navaja področja, na katerih prostovoljec dela in sicer gre za pomoč 
nezaposlenim, socialno šibkim, drugače prizadetim, pomoč ob naravnih nesrečah, pri izboljševanju 
okolja, varstvu kulturne dediščine ter sodelovanje pri izvajanju razvojnih in mednarodnih programov.
Zakon iz  prostovoljnih aktivnosti izključuje aktivnosti, ki zadovoljujejo osebni interes, plačane 
aktivnosti in aktivnosti, ki se izvajajo v okviru zaposlitvene pogodbe ali članske pogodbe. Državni 
organi in organi lokalnih oblasti lahko koristijo prostovoljsko delo, če se to izvaja na področjih, ki jih 
opredeljuje zakon.

Prostovoljec je lahko oseba nad 15. letom, če se izvaja prostovoljsko delo v domovini in oseba nad 
18. letom, če gre za prostovoljsko delo v tujini. Tuji prostovoljci morajo imeti delovno dovoljenje. 
Zakon loči kratkotrajno in dolgotrajno prostovoljsko delo (nad tri mesece) ter prostovoljsko delo v 



državi in v tujini (mednarodno). Pri rekrutiranju prostovoljcev velja princip enake obravnave oziroma 
enakega dostopa, razen, če narava prostovoljskega dela tega ne dopušča. Prepovedano je, da bi 
prostovoljsko delo nadomeščalo plačano delo.

Prostovoljsko delo se izvaja na podlagi pogodbe, sklenjene s pošiljajočo organizacijo. V primeru 
dolgotrajnega prostovoljstva ali dela v tujini, mora biti pisna. 

Zakon definira tudi pošiljajočo in gostiteljsko prostovoljsko organizacijo. Pošiljajoča organizacija je 
organizacija, ki rekrutira, zbira in usposablja prostovoljce, gostiteljska organizacija pa je organizacija 
v korist katere se opravlja prostovoljsko delo. Obe morata skleniti medsebojni dogovor. Pošiljajoče 
prostovoljske organizacije so registrirane pri Ministrstvu za notranje zadeve in sicer na podlagi 
predloga akreditacijskega odbora, ki je posvetovalno telo, sestavljeno iz predstavnikov različnih 
ministrstev, med katerimi je tudi predstavnik vladnega sveta za nevladne organizacije. Registrira se 
lahko pošiljajoča organizacija, ki izpolnjuje določene pogoje in je zmožna organizirati in izpeljati 
prostovoljsko delo. Registracija velja tri leta. Pošiljajoča organizacija mora prostovoljca zdravstveno 
zavarovati, prav tako ga zavarovati tudi za primer povzročitve škode. Pošiljajoča organizacija mora z 
gostiteljsko organizacijo skleniti tudi pogodbo, v kateri so podrobno določeni pogoji prostovoljskega 
dela. V kolikor pošiljajoča organizacije na zmore več izpolnjevati zahtevanih pogojev, se jo lahko 
izbriše iz registra. Ministrstvo za notranje zadeve pošiljajoči organizaciji nudi finančno podporo pri 
zavarovalnih premijah, delu stroškov za usposabljanje in pri plačilu pokojninskega zavarovanja za 
dolgotrajno prostovoljsko delo. Tekom koledarskega leta so ti zneski dani pošiljajoči organizaciji 
vnaprej, ob koncu leta pa jih obračuna glede na dejanske stroške. Zakon sam neposredno 
spreminja tudi nekatere druge zakone in sicer v členih, ki se nanašajo na položaj prostovoljcev 
glede socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter davčnega sistema.

REPUBLIKA ITALIJA

V Italiji obstaja širok pravni okvir, ki regulira prostovoljsko delo in sicer Zakon o prostovoljstvu iz leta 
1991, Zakon o socialnem sodelovanju iz leta 1991, Zakon o medsebojnem sodelovanju in razvoju 
prostovoljskih organizacij iz leta 1987, Zakon o javnih institucijah iz leta 2000 in Zakon o civilnem 
služenju vojaškega roka. 

Obstajata dva koncepta  prostovoljstva: 

- plačano prostovoljstvo (razvojni prostovoljci), ki se odvija v obliki sodelovanja v 
mednarodnih programih in 

- kratkoročno prostovoljstvo, ki pomeni spontano delovanje prostovoljcev v neprofitne 
namene, za podporo nevladnim organizacijam v svojem prostem času s svojim delom brez 
namena pridobivanja dobička. Slednji običajno delujejo na lokalnem nivoju. 

Vlada prepoznava tudi pomen nevladnih organizacij pri organiziranju mednarodnega 
prostovoljskega dela, predvsem v državah tretjega sveta. Takega prostovoljskega dela se lahko 
udeležijo italijanski državljani starejši od osemnajst let z ustreznimi kvalifikacijami in traja dve leti. 
Predhodno morajo opraviti usposabljanje, prostovoljsko delo pa je plačano.

Zakon o prostovoljstvu podaja definicijo prostovoljskega dela in opredeljuje prostovoljske 
organizacije ter postavlja pravila za opravljanje takega dela, ne ureja pa pravic in dolžnosti 
posameznih prostovoljcev. Prostovoljsko delo opredeljuje kot delo, ki ga oseba opravlja svobodno in 
brez plačila. Gre za opravljanje dela nekaj ur na teden, s ciljem pomagati socialno ogroženim.
Prostovoljci imajo tudi pravico do povračila stroškov in so zavarovani za primere nesreče pri delu. 
Po tem zakonu so prostovoljci oproščeni plačila davkov za prejeta povračila stroškov, posebej pa je 
tudi poudarjeno, da prostovoljci ne smejo imeti nikakršne druge povezave z organizacijo, kjer 
opravljajo prostovoljsko delo oziroma z njo ne smejo biti v delovnem razmerju. Prostovoljne 
organizacije imajo tudi omejitev glede zaposlovanja, saj lahko zaposlijo le toliko delavcev, kolikor je 



potrebno za njihovo normalno delovanje in doseganje ciljev. Prostovoljcev se ne obravnava kot 
zaposlene delavce, kar posledično pomeni, da jim organizacije, kjer delajo, niso dolžne plačevati 
socialnih prispevkov, mora pa prostovoljska organizacija za svoje prostovoljce zagotoviti 
zdravstveno zavarovanje. Prostovoljci, ki opravljajo delo v tujini pod okriljem državnih programov, 
dobijo za svoje delo nagrado, višina plačila pa je odvisna od njihove vloge in države kjer delajo. Gre 
za evropske države, s katerimi mora Italija skleniti dvostranske mednarodne pogodbe. Delo v 
povprečju traja dve leti, obvezen pa je predhodni tečaj. V tem času prostovoljcem morebiten status 
brezposelnega in s tem povezane pravice ne ugasnejo. 

Prostovoljci, ki delujejo izven postavljenih pravnih okvirjev so praktično nezaščiteni in se morajo 
glede zavarovanj sami dogovarjati z organizacijo kjer delajo. Če teh organizacija ne nudi, lahko neko 
stopnjo zaščite prostovoljec dobi preko programa Evropska prostovoljna služba, če je seveda 
vključen v ta program.

Zakon o socialnem sodelovanju ureja zagotavljanje dela za dalj časa brezposelne, mlade brez 
izkušenj, ljudi, ki niso dokončali šol in za invalide. Delo jim posredujejo posebna združenja, katerih  
namen je vključevanje državljanov v razne dejavnosti za dosego socialne blaginje. Prostovoljci lahko 
delujejo tudi v samih združenjih, a največ do polovice vseh delavcev, poleg nekaterih davčnih 
olajšav pa imajo pravico tudi do povrnitve stroškov in so zavarovani za primer nesreče pri delu.

REPUBLIKA MADŽARSKA

V letu 2005 sprejet Zakon o prostovoljskih aktivnostih v javnem interesu ureja prostovoljsko delo, ki 
ga prostovoljci izvajajo v okviru ali za določene organizacije. Iz zakona so izvzeti prostovoljski 
gasilci, krvodajalci in naravovarstveniki. Na poseben način je definirano tudi prostovoljsko delo v 
javnem interesu. Gre za prostovoljsko delo v korist gostiteljskih organizacij, brez nagrade, v okviru 
aktivnosti, ki so posebej navedene, pri tem pa ne gre za delo posameznika v lastno dobro ali v 
dobro sorodnika oziroma prostovoljsko delo na podlagi zakona ali odločbe organa ali v okviru 
pogodbenega razmerja. Prostovoljec je lahko poslovno sposobna oseba ali omejeno poslovno 
sposobna oseba ali mladoletnik, starejši od 10 let. Mladoletne osebe in osebe z omejeno poslovno 
sposobnostjo lahko opravljajo prostovoljsko delo, ki je skladno z njihovimi sposobnostmi (fizično, 
psihično in moralno) in ne predstavlja rizika za zdravje in izpolnjevanje drugih, predvsem šolskih 
obveznosti. Mladoletni pod 16 let tudi ne smejo opravljati prostovoljskega dela v tujini, prav tako 
imajo časovno omejitev (3 ure na dan v 12 urah med počitnicami, 6 ur na teden med šolo, pri tem le 
2 uri na dan na šolske dneve in 3 ure na dan, ko ni šole), mlajši od 18 let pa ne smejo opravljati 
prostovoljskega dela med 18. in 6. uro. Med 16. in 18. letom je prostovoljsko delo omejeno na 4,5 
ure na dan in 18 ur na teden z vmesnim počitkom najmanj 14 ur.

Gostiteljske organizacije so lahko: organizacije državne in lokalne  ter manjšinskih oblasti, cerkvene 
organizacije, institucije s pravno osebnostjo, ki imajo dovoljenje državne ali lokalne oblasti za 
delovanje in izvajajo storitve v javnem interesu ali so podpora tem storitvam na področju zdravstva, 
socialnega varstva, izobraževanja, javnih muzejev in razstav, javnih knjižnic in podobno. Pri tem je 
posebej določeno, da dela, za katera je z zakonom ali drugim predpisom določeno, da so naloge 
organizacije in za katere morajo te imeti zaposlene, ni dovoljeno opravljati s prostovoljci. Prav tako 
posameznik, ki je zaposlen pri gostiteljski organizaciji ali kako drugače zanjo opravlja delo na 
podlagi plačila, ne sme prostovoljsko opravljati tistih del, ki bi sicer sodila v okvir njegovega 
plačanega dela. Prav tako študentje ne smejo opravljati prostovoljskega dela za šolo, kjer študirajo, 
kar ne velja za posebne socialne aktivnosti, tabore in podobno.

Prostovoljsko delo se opravlja na podlagi dogovora med gostiteljsko organizacijo in prostovoljcem.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA



6.1 Presoja administrativnih posledic 
a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu ne predstavlja dodatnih 
administrativnih posledic pri poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Zaradi poenostavitev pri poročanju o opravljenem prostovoljskem delu se obveznosti strank do 
javne uprave posledično zmanjšajo.

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za:
Predlog zakona ne bo imel posledic za okolje.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za:
Predlog zakona nima posledic na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja.

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za:
Že v uvodnem delu je v Zakonu o prostovoljstvu pri opredelitvi pojma prostovoljstvo navedeno, da 
prostovoljsko delo prispeva k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k 
razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Zakon s tem, ko določi subjektiviteto 
prostovoljskih organizacij opredeli prostovoljsko delo, pravice in obveznosti prostovoljcev in 
prostovoljskih organizacij, vzpostavlja preglednost delovanja prostovoljcev in prostovoljskih 
organizacij in je posledično podlaga za dejansko oceno in vpliv na vseh področjih družbenega 
delovanja. Sam predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstva pa dodatnih 
posledic na socialno področje nima.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za:

Predlog zakona nima posledic na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja.

6.6 Presoja posledic za druga področja

Predlog zakona nima posledic na druga področja.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:
a) Predstavitev sprejetega zakona

       Ker predlog zakona ne prinaša bistvenih sprememb za področje prostovoljstva, javne predstavitve, 
spletne predstavitve, seminarji in delavnice niso predvideni.

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa
       Spremljanje izvajanja predpisa bo izvajalo ministrstvo, pristojno za javno upravo. Pristojno 

ministrstvo na podlagi zakona pripravlja skupna letna poročila o prostovoljstvu.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona
Ni drugih pomembnih okoliščin.

7. Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona:

Pri pripravi predpisa so sodelovali člani medresorske delovne skupine, ki je bila ustanovljena 
januarja 2014 na Ministrstvu za notranje zadeve. Medresorska delovna skupina je bila sestavljena iz

iz  predstavnikov prostovoljskih organizacij, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za zdravje, 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter AJPES-a. Predlog zakona je bil 
objavljen na E-Demokraciji, dne 16. 2. 2015 in je bil v javni razpravi 60 dni.



Pripombe oziroma predloge so v času javne razprave posredovali:

- Mladinski svet Slovenije,
- Agencija za javnopravne evidence in storitve,
- Mreža NVO za rekreacijo v naravi.

Pripombe so bile upoštevane, gradivo je v celoti usklajeno.

8. Navedba, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu državnega zbora in 
delovnih teles
– Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
– mag. Janko Burgar, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo



II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon) 
se v 10., 15., 16., 29.,, 31., ,33. in 34., členu za besedilom prostovoljska organizacija doda besedilo 
»ali organizacija s prostovoljskim programom«.

V  20., in 29. členu se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s 
prostovoljskim programom«.

2. člen

V drugem odstavku 5. člena se druga alineja črta, dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alineja 
postanejo druga, tretja, četrta in peta alineja. 

3. člen

V drugem odstavku 7. člena se v prvem stavku črta besedilo »in na podlagi sklenjenega dogovora iz 
drugega odstavka 9. člena tega zakona,«. Zadnji stavek drugega odstavka se črta.

4 člen 

V naslovu 9. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »in organizacije s 
prostovoljskim programom«.

V prvem odstavku se za besedilom »vpisnik prostovoljskih organizacij« doda besedilo »in 
organizacij s prostovoljskim programom«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Organizacije s prostovoljskim programom po tem zakonu so osebe javnega prava ali 
zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje 
je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, v katerih se prostovoljsko delo izvaja na podlagi 
drugega odstavka 7. člena tega zakona in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona.«.

V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s 
prostovoljskim programom«.



5. člen

V prvem odstavku 11. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali 
organizacije s prostovoljskim programom.«.

V drugem odstavku se v drugi alineji za besedilom »nedotakljivost ali« črta beseda »za«. 

6. člen 

V prvem odstavku 13. člena se besedilo »pod nadzorom mentorja« nadomesti z besedilom »pod 
vodstvom mentorja«.

7. člen

V drugem odstavku 17. člena se v prvi alineji za besedilom »prostovoljska organizacija« črta vejica 
in doda besedilo »ali organizacija s prostovoljskim programom,«.

8. člen

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:

 » (1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu so:
 določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela, če gre za prostovoljsko delo v tujini pa tudi 

podatki o nastanitvi ter načinu zagotavljanja drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela, 
 opis prostovoljskega dela,  
 določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva, 
 določitev načina zagotavljanja varnosti prostovoljca, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi 

lahko ogrozile njegovo varnost, življenje ali zdravje,
 določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in njihove povrnitve 

prostovoljcu in
 določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.«.

V drugem odstavku 18. člena se črta besedilo »in izjava, da ima urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje«.

Šesti odstavek se črta.

9. člen

V peti alineji 21. člena se za besedilom »prostovoljske organizacije« črta vejica in doda besedilo »ali
organizacije s prostovoljskim programom,«.



10. člen

22. člen se črta.

11. člen

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»23. člen
(evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela)

(1) Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prostovoljstva v organizaciji, organiziranja in 
izvajanja prostovoljstva ter uresničevanja pravic in obveznosti prostovoljcev, prostovoljskih 
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, prostovoljska organizacija ali organizacija s 
prostovoljskim programom vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, 
da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenco prostovoljca in opravljenega prostovoljskega 
dela. 

(2) Evidenca prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke: 
 naziv in sedež prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom, osebno 

ime prostovoljca, datum rojstva, datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo 
opravil, 

 podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela, 
 področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi drugega 

odstavka 23.a člena tega zakona, 
 število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela,
 število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in 
 navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.

(3) Prostovoljska organizacija ali organizacija s prostovoljskim programom vodi evidenco v 
elektronski ali fizični obliki na način, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Podatki v evidenci 
se hranijo deset let od zadnjega vpisa v evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega 
dela. Listine, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo deset let od nastanka 
listine.«.

12. člen

Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

 »23.a člen
(vrste prostovoljskega dela)

(1) Vrste prostovoljskega dela iz druge alineje drugega odstavka 23. člena so: 
 organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov, 

njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva 
prostovoljcem; 



 vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna 
posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali 
projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno 
izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije; 

 drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo 
prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno 
usposabljanje.

(2) Seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo ureditev evidence opravljenega 
prostovoljskega dela po prostovoljcih iz prvega odstavka 23. člena tega zakona predpiše minister, 
pristojen za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: minister).«.

13. člen

V prvem odstavku 24. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali
organizacija s prostovoljskim programom«.

V drugem odstavku se za besedilom »kratek opis prostovoljskega dela« črta besedilo »in navedbo 
vrste in obsega stroškov, če so bili prostovoljcu povrnjeni«.

V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« črta pika in doda besedilo »ali
organizacije s prostovoljskim programom.«.

V petem odstavku se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s 
prostovoljskim programom«.

Šesti odstavek se črta.

14. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen
(pravice prostovoljca)

(1) Prostovoljec ima pravico do: 

-        predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s pravicami in 
obveznostmi, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi splošnih aktov 
prostovoljske organizacije, 

-        potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, 

-        seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili, ki so pomembna za 
posamezne oblike prostovoljskega dela, 



-        ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s 
prostovoljskim delom, 

-        mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč in podporo, 

-        zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v času opravljanja 
prostovoljskega dela, če se usposabljanje ali to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile 
varnost, življenje ali zdravje prostovoljca, 

-       sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo, 

-        odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z določili tega ali drugih 
zakonov, 

-        povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela, 

-        vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pravic na organ upravljanja 
prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom in 

-        varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.«.

15. člen

V prvem odstavku 26. člena se beseda »trinajste« nadomesti z besedo »desete«.

V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s 
prostovoljskim programom.«.

16. člen

V prvem odstavku 28. člena v tretji alineji se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda 
besedilo »ali organizacije s prostovoljskim programom«.

V prvem odstavku v četrti in peti alineji se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo 
»ali organizacije s prostovoljskim programom«.

V drugem odstavku se za besedilom »prostovoljske organizacije« doda besedilo »ali organizacije s 
prostovoljskim programom«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Če bi upoštevanje navodil za delo prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim 
programom, ki prostovoljsko delo organizira, lahko povzročilo škodo prostovoljcu, uporabnikom 
prostovoljskega dela ali tretjim osebam, je obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo ali 
organizacijo s prostovoljskim programom na to pisno opozoriti. V nujnih primerih je izjemoma 
opozorilo lahko tudi ustno.«.

17. člen



V prvem odstavku 30. člena se za besedo »prostovoljska« doda besedilo »organizacija ali 
organizacija s prostovoljskim programom«.

V tretjem odstavku se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s 
prostovoljskim programom«.

V petem odstavku se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali organizacija s 
prostovoljskim programom«.

18. člen

V prvem odstavku 32. člena se za besedilom »prostovoljska organizacija« doda besedilo »ali 
organizacija s prostovoljskim programom«. Za besedo »delo« se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo »če je to potrebno zaradi narave prostovoljskega dela ali če prostovoljec izrazi potrebo po 
usposabljanju.«.

V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»- seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim programom, 
njenim delovanjem in njenimi splošnimi akti ter z etičnim kodeksom organizacije in«.

19. člen

38. člen se spremeni tako, da se glasi:

»38. člen
(vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom)

(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje pravic in obveznosti prostovoljcev 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom pristojna organizacija za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: pristojna organizacija), na podlagi pisne
priglasitve pravnih oseb iz prvega in drugega odstavka 9. člena tega zakona, izvede vpis in 
vzpostavi elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (v 
nadaljnjem besedilu: vpisnik). Ministrstvo in pristojna organizacija objavita seznam prostovoljskih 
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsak na svoji spletni strani.

(2) Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom vsebuje naslednje 
podatke: 

-        matično številko pravne osebe, 

-        naziv in sedež pravne osebe, 

-        statusna oblika pravne osebe, 

-        osebne podatke zakonitega zastopnika osebno ime, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča in EMŠO),



-        dejavnost pravne osebe, 

-        datum vpisa v vpisnik, 

-        datum vpisa spremembe podatkov v vpisniku, 

-        datum izbrisa iz vpisnika, 

-        razlog izbrisa in 

-        opombe. 

(3) Za namen točnosti in ažurnosti podatkov pristojna organizacija prevzema podatke o osebnem 
imenu, naslovu stalnega in začasnega prebivališča,  EMŠO zakonitega zastopnika ter dejavnosti 
pravne osebe iz Poslovnega registra Slovenije. Če se v Poslovnem registru Slovenije spremenijo 
podatki iz prve do pete alineje drugega odstavka, se te spremembe z uporabo matične številke 
pravne osebe avtomatično prevzamejo v vpisnik na podlagi povezanosti s Poslovnim registrom 
Slovenije.

(4) O zavrnitvi priglasitve iz prvega odstavka tega člena in izbrisu prostovoljske organizacije iz 
vpisnika prostovoljskih organizacij iz razlogov navedenih v prvem odstavku 40. člena tega zakona, 
odloča ministrstvo.

(5) Pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo izvaja skladno z drugim odstavkom 7. člena tega 
zakona, se morajo pisno priglasiti v vpisnik v roku 30 dni po sprejetju posebnega prostovoljskega 
programa.«.

20. člen

V prvem odstavku 39. člena se v četrti alineji za besedo »zastopnika« črta vejica in doda besedilo 
»(osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in EMŠO),«.

V prvem odstavku se doda nova sedma alineja, ki se glasi:

»- izjavo, da je pravna oseba, v kateri se prostovoljsko delo opravlja na podlagi drugega odstavka 7. 
člena tega zakona, sprejela poseben prostovoljski program.«.

Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.

21. člen

V prvem odstavku 40. člena se črta četrta alineja.

Dosedanja peta alineja postane četrta alineja.

V 40. členu se  za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Izbris organizacij s prostovoljskim programom iz vpisnika se izvrši, če:
- pravna oseba preneha obstajati ali
- je prostovoljski program zaključen.«.



22. člen

41. člen se spremeni tako, da se glasi:

»41. člen
(poročila o prostovoljstvu)

 (1) Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik iz 
38. člena tega zakona, enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o 
prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto:
-      o številu prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah,
-      o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela,
-      o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede na 
vrste prostovoljskega dela, kot jih določa prvi odstavek  23.a člen tega zakona. 

(2) Podatki iz tretje alineje prejšnjega odstavka se prikazujejo po področjih prostovoljskega dela, v 
skladu s seznamom, določenim s predpisom iz drugega odstavka 23.a člena tega zakona.

(3) Poročilo o prostovoljstvu se predložij pristojni organizaciji prek spletnega portala skupaj s podatki 
iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki 
določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojna organizacija zbere in obdela prejete podatke. Zbirne 
podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto skupaj s seznamom 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom posreduje ministrstvu. Pristojna 
organizacija posreduje ministrstvu tudi vse podatke iz poročil o prostovoljstvu za vsako posamezno 
prostovoljsko organizacijo in organizacijo s prostovoljskim programom.

 (5) Pristojna organizacija na spletni strani javno objavi poročilo o prostovoljstvu posamezne 
prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom.

 (6) Ministrstvo na podlagi zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena pripravi skupno poročilo o 
prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike 
Slovenije v seznanitev. 

(7) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s 
prostovoljskim programom, podatke o opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost 
prispevka prostovoljstva k družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se objavi na spletni 
strani ministrstva. 

(8) Obrazec iz prvega odstavka tega člena in način prikazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednost opravljenega prostovoljskega 
dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz prvega odstavka 23.a člena tega zakona, vsebino in 
roke za predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter rok za predložitev skupnega 
poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister.«.



23. člen

V četrtem odstavku 42. člena se besedilo »v obdobju zadnjih dveh let« nadomesti z besedilom »v 
obdobju zadnjih petih let«.

24. člen

V sedmem odstavku 43. člena se za besedo »podeljuje« črta besedilo »vsako leto ob mednarodnem 
dnevu prostovoljstva«.

25. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:

»50. člen

(1) Z globo od 200 do 500 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s 
prostovoljskim programom, ki ne izda potrdila o opravljenem prostovoljskem delu (prvi in peti 
odstavek 24. člena tega zakona) ali ga sklene brez obveznih sestavin (drugi, tretji in četrti odstavek 
18. člen tega zakona). 

(2) Z globo od 300 do 600 evrov se kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s 
prostovoljskim programom, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali osebi, ki 
ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost. 

(3) ) Z globo od  1000 do 2000 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki pri izbiri, 
usposabljanju in usmerjanju prostovoljcev v prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in 
drugimi ranljivimi skupinami ne zagotovi, da prostovoljci imajo ali predhodno pridobijo posebna 
znanja, izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi skupinami ljudi in drugimi 
osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potrebami ali ranljive skupine 
prebivalstva (prvi odstavek 11. člena tega zakona) ali dopusti opravljanje prostovoljskega dela 
osebi, ki ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno opravljati (drugi odstavek 11. člena tega zakona).

(4) Z globo od 1000 do 2000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba iz drugega odstavka 7. 
člena tega zakona, ki se ne vpiše v vpisnik skladno s četrtim odstavkom 38. člena tega zakona.

(5) Z globo od 400 do 800 evrov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija ali organizacija s 
prostovoljskim programom, če otroku do dopolnjenega 15. leta ali mladoletni osebi ali osebi, ki ji je 
delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, ne zagotovi opravljanja prostovoljskega dela pod 
vodstvom mentorja ali opravljanja prostovoljskega dela primernega njeni starosti ali psihofizičnim 
zmožnostim (prvi in drugi odstavek 13. člena tega zakona).

(6) Odgovorna oseba prostovoljske ali organizacije s prostovoljskim programom se kaznuje: 
 z globo od 100 do 250 evrov za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
 z globo od  500 do  1000 evrov za prekršek iz tretjega in petega odstavka tega člena ter 
 z globo od 200 do 400 evrov za prekrške iz četrtega odstavka tega člena.«.



PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

26. člen

(1) ) Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11) se uskladi s tem 
zakonom v štirih mesecih od njegove uveljavitve.

(2) Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11 – popr.)
se uskladi s tem zakonom v štirih mesecih od njegove uveljavitve.

27. člen

(1) Pristojna organizacija začne izvajati vpise v elektronski vpisnik iz prvega odstavka 
spremenjenega 38. člena zakona za pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno 
z novim drugim odstavkom 7. člena zakona, v roku enega leta od uskladitve predpisa iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.

(2) Pristojna organizacija prilagodi informacijske rešitve za poročanje o prostovoljskem delu v roku 
enega leta od uskladitve predpisa iz drugega odstavka prejšnjega člena.

 (2) Ne glede na peti odstavek spremenjenega 38. člena zakona se morajo pravne osebe, v katerih 
se prostovoljsko delo izvaja skladno z novim drugim odstavkom 7. člena zakona, vpisati v vpisnik v 
koledarskem letu, ki sledi letu uskladitve predpisa iz drugega odstavka prejšnjega člena.

                                                                         28. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

Zaradi spremembe drugega odstavka 9. člena zakona, ki loči prostovoljske organizacije od oseb 
javnega in zasebnega prava s prostovoljskimi programi po drugem odstavku 7. člena na način, da 
so slednje poimenovane kot organizacije s prostovoljskim programom, je potrebno pri predmetnih 
členih to ustrezno upoštevati oziroma poleg prostovoljskih organizacij dodati tudi organizacije s 
prostovoljskim programom.

K 2. členu:
V drugem odstavku se črta druga alineja, ki opredeljuje, da se za prostovoljsko delo ne šteje 
brezplačnega opravljanja dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v 
članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist. Navedena določba je nepotrebna, saj je že v 
prvem odstavku 2. člena določeno, da je prostovoljsko delo delo, ki ga posameznik po svoji 
svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, 
opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

K 3. členu:
Drugi odstavek se ustrezno preoblikuje na način, da se lahko na podlagi posebnih prostovoljskih 
programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo 



izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne 
službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je s posebnim zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno. Člen je spremenjen tako, da ni več potrebno sklepati dogovora iz drugega odstavka 9. 
člena. 

K 4. členu:
Dosedanji drugi odstavek v 9. členu, ki je določal, da če sta pri izvajanju prostovoljskega dela 
udeleženi prostovoljska organizacija, ki zagotavlja in usposablja prostovoljce ter organizira 
prostovoljsko delo in prostovoljska organizacija ali druga pravna oseba zasebnega prava, katere 
delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, ali organizacija iz drugega odstavka 7. člena, 
v okviru katere se prostovoljsko delo izvaja, morata skleniti pisni dogovor o izvrševanju pravic in 
obveznosti do prostovoljca in uporabnikov prostovoljskega dela, kot jih določa ta zakon, in o načinu 
pridobivanja podatkov o opravljenem prostovoljskem delu ter rokih za njihovo posredovanje, se 
spremeni. Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da predvsem pri opravljanju prostovoljskega dela v 
javnih zavodih, sklepanje dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki nato poroča tudi za opravljeno 
prostovoljko delo v javnih zavodih, predstavlja za obe strani preveliko obremenitev oz. 
administrativno oviro. Člen je torej spremenjen na način, da bodo tudi organizacije iz drugega 
odstavka 7. člena (organizacije s prostovoljskim programom), ki izpolnjujejo vse zakonsko določene 
pogoje, poročale AJPES-u o opravljenem prostovoljskem delu in se skladno z zakonom vpisale v 
vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

K 5. členu:
Zaradi spremembe drugega odstavka 9. člena zakona, ki loči prostovoljske organizacije od oseb 
javnega in zasebnega prava s prostovoljskimi programi po drugem odstavku 7. člena na način, da 
so slednje poimenovane kot organizacije s prostovoljskim programom, je potrebno tudi v prvem 
odstavku 11. člena to ustrezno upoštevati oziroma poleg prostovoljskih organizacij dodati tudi 
organizacije s prostovoljskim programom.
Pred besedo premoženje se v drugem odstavku 11. člena v drugi alineji črta beseda za. Šlo je za 
nomotehnično napako, ki je bila spregledana.

K 6. členu:
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »pod nadzorom mentorja« nadomesti z ustreznejšim 
besedilom »pod vodstvom mentorja«.

K 7. členu:
Zaradi spremembe drugega odstavka 9. člena zakona, ki loči prostovoljske organizacije od oseb 
javnega in zasebnega prava s prostovoljskimi programi po drugem odstavku 7. člena na način, da 
so slednje poimenovane kot organizacije s prostovoljskim programom, je potrebno tudi v drugem 
odstavku 17. člena v prvi alineji to ustrezno upoštevati oziroma poleg prostovoljskih organizacij 
dodati tudi organizacije s prostovoljskim programom.

K 8. členu:
V prvem odstavku 18. člena se zmanjša obseg vsebine, ki jo mora vsebovati dogovor o 
prostovoljskem delu. Posledično gre za zmanjšanje administrativnih bremen. 
Vodenje evidenc je tako lažje, preglednejše, hkrati pa obseg vsebine zadošča za statistično 
obdelavo podatkov.
Tekom izvajanja zakona se je pokazalo, da je zahteva po izjavi prostovoljca, da ima urejeno 
obvezno zdravstveno zavarovanje, le administrativno breme, zato se drugi odstavek preoblikuje na 
način, da se navedena izjava črta.

K 9. členu:
Zaradi spremembe drugega odstavka 9. člena zakona, ki loči prostovoljske organizacije od oseb 
javnega in zasebnega prava s prostovoljskimi programi po drugem odstavku 7. člena na način, da 



so slednje poimenovane kot organizacije s prostovoljskim programom, je potrebno tudi v peti alineji 
21. člena to ustrezno upoštevati oziroma poleg prostovoljskih organizacij dodati tudi organizacije s 
prostovoljskim programom.

K 10. členu:
22. člen, ki je določal odpoved dogovora o prostovoljskem delu se v celoti črta. Med obdobjem 
izvajanja zakona se je pokazalo, da gre za nepotrebno določbo, saj je dogovor o prostovoljskem 
delu sklenjen na prostovoljni bazi, lahko tudi ustno in ni potrebna še posebna opredelitev same 
odpovedi.

K 11. členu:

Drugi odstavek 23. člena, ki določa podatke, ki jih mora vsebovati evidenca prostovoljcev in 
prostovoljskega dela, se spreminja na način, da se nabor podatkov skrči in se posledično odpravijo 
nepotrebna administrativna bremena. Skozi obdobje izvajanja zakona se je namreč pokazalo, da se 
zbirajo in vodijo tudi podatki, ki nimajo dodane vrednosti pri kasnejši statistični obdelavi podatkov. V 
predlogu zakona evidenca opravljenega prostovoljskega dela ne vsebuje več naslednji podatkov:

- datum vzpostavitve evidenčnega lista,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- datum sklenitve pisnega ali ustnega dogovora, vrsta in obseg povračila dogovorjenih 

stroškov ter datum izplačila,
- datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
- kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki jih je prostovoljec pridobil z 

usposabljanjem za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom.
Besedilo evidenčni list se zamenja z ustreznejšim besedilom Evidenca prostovoljcev in 
prostovoljskega dela.

K 12. členu:
Vrste prostovoljskega dela, ki so bile določene v šestem odstavku 23. člena so zaradi večje 
preglednosti določene v samostojnem členu 23. a členu.

K 13. členu:
Člen je v prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 24. člena preoblikovan na način, da so skladno 
s spremembami in dopolnitvami zakona vključene poleg prostovoljskih organizacij tudi organizacije s 
prostovoljskim programom, ki so določene v drugem odstavku 9. člena tega zakona.
Drugi odstavek se spremeni na način, da v potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, ki ga izda 
prostovoljska organizacija na željo prostovoljca, ni potrebno več navesti vrste in obsega stroškov, če 
so bili prostovoljcu povrnjeni, saj se je skozi obdobje izvajanja zakona navedena določba izkazala 
kot preveliko administrativno breme za prostovoljske organizacije, ki prostovoljcem samim ne 
prinaša dodane vrednosti.
Šesti odstavek, ki je določal, da prostovoljska organizacija izdajo potrdila evidentira v evidenčnem 
listu prostovoljca, se je skozi obdobje izvajanja izkazal kot nepotrebno administrativno breme na 
strani prostovoljskih organizacij. Prostovoljske organizacije morajo zaradi letnega poročanja o 
opravljenem prostovoljskem delu pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve, voditi 
evidence skladno z zakonom.

K 14. členu:
V prvem odstavku 25. člena, ki določa pravice prostovoljca, se je skozi obdobje izvajanja zakona 
pokazalo, da je zakonska opredelitev oz. navedba določenih pravic nepotrebna. Tako gredo 
spremembe v smeri, da se v prvem odstavku črtajo alineje, ki določajo, da ima prostovoljec pravico 
do:

- seznanitve z morebitnimi nevarnostmi opravljanja prostovoljskega dela,  
- sklenitve pisnega dogovora o prostovoljskem delu,



- dnevnega in tedenskega počitka v dogovorjenem obsegu.

Že v 20. členu tega zakona je določeno, da morajo pri sklenitvi dogovora o prostovoljskem delu 
prostovoljske organizacije upoštevati omejitve glede največje tedenske delovne obremenitve ter 
dnevnega in tedenskega počitka, ter varstva počitka otrok, mlajših od 15 let, kot to določa zakon, ki 
ureja delovna razmerja.

Drugi in tretji odstavek, ki določata, da če je sklenjen ustni dogovor o prostovoljskem delu mora 
prostovoljec prostovoljski organizaciji podati pisno izjavo, da je bil seznanjen s pravicami in 
obveznostmi iz prve, druge in pete alineje prejšnjega odstavka oziroma, da opravičena odsotnost 
prostovoljca s prostovoljskega dela ne vpliva na pravice iz prvega odstavka tega člena, se črtata. 
Skozi obdobje izvajanja zakona se je izkazalo, da k ustnemu dogovoru o prostovoljskem delu, glede 
na naravo/dinamičnost opravljanja prostovoljskega dela, ni potrebno podajati obveznih pisnih izjav s 
strani prostovoljca. Navedeno je pomenilo določeno administrativno breme tako za prostovoljce kot 
za prostovoljke organizacije. Prav tako je bila določba, da  opravičena odsotnost prostovoljca s 
prostovoljskega dela ne vpliva na pravice iz prvega odstavka 25. člena nepotrebna, saj navedeno 
izhaja iz celotne zakonske ureditve področja prostovoljstva.

V dosedanji deseti alineji se črta beseda aktivnega, saj se je tekom izvajanja zakona pokazalo, da je 
zaradi velikosti prostovoljskih organizacij in posledično velikega števila prostovoljcev, praktično 
nemogoče zagotoviti, da imajo prostovoljci pravico do aktivnega sodelovanja pri odločanju v 
zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo. Vsekakor pa imajo pravico do sodelovanja pri odločanju.

K 15. členu:
V prvem odstavku 26. člena se sklicevanje na trinajsto alinejo prvega odstavka 25. člena, zaradi 
spremembe navedenega člena, ustrezno spremeni v deseto alinejo. 
Drugi odstavek je preoblikovan na način, da so skladno s spremembami in dopolnitvami zakona 
vključene poleg prostovoljskih organizacij tudi organizacije s prostovoljskim programom, ki so 
določene v drugem odstavku 9. člena tega zakona.

K 16.in 17. členu:
28. in 30.. člen sta preoblikovana na način, da so skladno s spremembami in dopolnitvami zakona 
vključene poleg prostovoljskih organizacij tudi organizacije s prostovoljskim programom, ki so 
določene v drugem odstavku 9. člena tega zakona.

K 18. členu:
V prvem  odstavku 32. člena se za besedo »delo« dodata vejica in besedilo »če je to potrebno 
zaradi narave prostovoljskega dela, ali če prostovoljec izrazi potrebo po usposabljanju.«. Določba 
»Prostovoljska organizacija zagotavlja usposabljanje prostovoljca za prostovoljsko delo« je preozka, 
saj se je izkazalo, da je veliko prostovoljskih del, za katere ni potrebno posebno usposabljanje 
prostovoljcev. Prvi in drugi odstavek sta preoblikovana na način, da so skladno s spremembami in 
dopolnitvami zakona vključene poleg prostovoljskih organizacij tudi organizacije s prostovoljskim 
programom, ki so določene v drugem odstavku 9. člena tega zakona.

K 19. členu:
Prvi odstavek 38. člena se dopolni na način, da se v vpisnik prostovoljskih organizacij vpišejo tudi 
pravne osebe iz drugega odstavka 7. člena tega zakona.
Prav tako se zadnji stavek prvega odstavka 38. člena spremeni tako, da se doda, da poleg 
ministrstva objavi seznam prostovoljskih organizacij na svoji spletni strani tudi AJPES, kar se je v 
praksi dejansko izvajalo.



V drugem odstavku 38. člena se četrta alineja spremeni na način, da je podlaga za obdelovanje 
osebnih podatkov izrecno določena v zakonu, kar je skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). 

Za drugim se doda nov tretji odstavek, ki omogoča pristojni organizaciji, da usklajuje podatke iz 
Poslovnega registra Slovenije z Vpisnikom prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom.

Doda se nov peti odstavek, ki določa, da se morajo pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo 
izvaja skladno z drugim odstavkom 7. člena tega zakona (organizacije s prostovoljskim programom), 
pisno priglasiti v vpisnik v roku 30 dni po sprejetju posebnega prostovoljskega programa.

K 20. členu:
V prvem odstavku 39. člena se četrta alineja spremeni na način, da je podlaga za obdelovanje 
osebnih podatkov izrecno določena v zakonu, kar je skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). 
V prvem odstavku se doda nova sedma alineja. Gre za izjavo prostovoljskih organizacij, da so 
sprejele poseben prostovoljski program, ki je podlaga za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom.

K 21. členu:
V prvem odstavku 40. člena se črta četrta alineje zaradi spremembe 9. člena zakona, ki  je uvedel 
spremembo, da organizacije, v katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno z drugim novim 
odstavkom 7. člena, ne sklepajo več dogovora s prostovoljsko organizacijo, kateri so morale skladno 
z dogovorom tudi poročati, temveč poročajo o opravljenem prostovoljskem delu pristojni organizaciji 
same.
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki določa izbris organizacij s prostovoljskim programom. 
Novela namreč širi vpisnik prostovoljskih organizacij z organizacijami s prostovoljskim programom, 
zato je bilo potrebno urediti tudi izbris slednjih, ko je prostovoljski program zaključen oziroma pravna 
oseba preneha obstajati..

K 22. členu:
Spremembe prvega odstavka 41. člena, ki določa nabor podatkov za oddajo poročil o prostovoljstvu, 
gredo v smeri poenostavitve poročil in zmanjšanja administrativnih bremen.

Četrti odstavek 41. člena se spremeni na način, da sta zakon in Pravilnik o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11) usklajena. V četrtem odstavku se doda, 
da pristojna organizacija skupaj z zbirnim poročilom posreduje ministrstvu poleg seznama 
prostovoljskih organizacij tudi seznam organizacij s prostovoljskim programom.

Doda se peti odstavek, ki določa, da pristojna organizacija, javno objavi poročilo o prostovoljstvu 
posamezne prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom. 

V sedmem odstavku (prejšnji šesti odstavek) se zaradi širitve vpisa v vpisnik prostovoljskih 
organizacij (v vpisnik se poleg prostovoljskih organizacij vpisujejo še organizacije s prostovoljskim 
programom) dopolni poročilo še s seznamom organizacij s prostovoljskim programom.

K 23. členu:
Spremeni se četrti odstavek 42. člena na način, da se priznanje zaslužnim prostovoljcem podeli za 
pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih  petih let in ne 
dveh let kot je določala zdajšnja ureditev.  Izkazalo se je, da je v Sloveniji veliko prostovoljcev, ki so 
dejavni že vrsto let, zato je obdobje dveh let neustrezno. 

K 24. členu:
Prvi odstavek 43. člena, ki določa podelitev nagrad in priznanj se spremeni z namenom, da se 



priznanja oz nagrada podeljuje v pomladnih mesecih za preteklo leto. Skozi obdobje izvajanja 
zakona se je izkazalo, da je mesec december, kljub temu, da je 5. december dan prostovoljstva, 
neprimeren mesec za slavnostno podelitev, saj je zaradi zaključka leta preveč slavnostnih prireditev, 
kar samemu dogodku zmanjša pomembnost oz. se je izkazalo, da je prijavljenih kandidatov manj. 
Posledično se ustrezno preoblikuje tudi sedmi odstavek navedenega člena.

K 25. členu:
50. člen se spremeni na način, da so skladno s spremembami in dopolnitvami zakona vključene 
poleg prostovoljskih organizacij tudi organizacije s prostovoljskim programom, ki so določene v 
drugem odstavku 9. člena tega zakona.
Poleg tega se določene globe za lažje prekrške znižajo, saj se je tekom izvajanja zakona izkazalo, 
da delujejo previsoke globe zastraševalno in posledično ne ustvarjajo spodbudnega okolja za 
opravljanje prostovoljskega dela.

K 26. členu:
Prvi odstavek določa, da mora Vlada RS uskladiti predpis iz desetega odstavka 43. člena skladno s 
spremembami in dopolnitvami zakona.
V drugem odstavku je določeno, da mora predpis iz sedmega odstavka 23. člena, drugega odstavka 
39. člena in osmega odstavka 41. člena tega zakona uskladiti skladno s spremembami in 
dopolnitvami zakona minister, pristojen za javno upravo.

K 27. členu:
S tem členom je določen datum poznejše uporabe določb zakona zaradi priprave tehničnih rešitev.

K 28. členu:
V tem členu je določeno, da ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

5. člen

(prostovoljsko delo)

(1) Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila 
ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. 

(2) Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela: 

-        za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne 
obveznosti ali nagrada, 

-        ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v 
splošno družbeno korist, 



-        za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi, 

-        če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon, ali pa ga je ena 
oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali 
na podlagi sodne odločbe, 

-        ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih, 

-        z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi (volontersko 
pripravništvo) v skladu zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom.

7. člen

(organizirano prostovoljstvo)

(1) Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se skladno z določbami tega zakona opravlja 
v okviru prostovoljskih organizacij, kot jih opredeljuje prvi odstavek 9. člena tega zakona in ga 
posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko na podlagi posebnih prostovoljskih 
programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, in na podlagi sklenjenega 
dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah 
javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile 
koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni 
prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne 
smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. 
Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe. Pri izvajanju 
programa imajo izvajalci javne službe, v obsegu prevzetih obveznosti z dogovorom, pravice in 
obveznosti prostovoljskih organizacij v okviru katerih se izvaja organizirano prostovoljstvo.

9. člen

(prostovoljske organizacije)

(1) Prostovoljske organizacije po tem zakonu so pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik 
prostovoljskih organizacij iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 
2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih 
se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. 

(2) Če sta pri izvajanju prostovoljskega dela udeleženi prostovoljska organizacija, ki zagotavlja in 
usposablja prostovoljce ter organizira prostovoljsko delo in prostovoljska organizacija ali druga 
pravna oseba zasebnega prava, katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, ali 
organizacija iz drugega odstavka 7. člena, v okviru katere se prostovoljsko delo izvaja, morata 
skleniti pisni dogovor o izvrševanju pravic in obveznosti do prostovoljca in uporabnikov 
prostovoljskega dela, kot jih določa ta zakon, in o načinu pridobivanja podatkov o opravljenem 
prostovoljskem delu ter rokih za njihovo posredovanje. 

(3) Prostovoljske organizacije ne morejo biti politične stranke, sindikalne organizacije, združenja 
delodajalcev, poklicna in strokovna združenja ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko prostovoljske organizacije tudi strokovna 
združenja ter sestavni deli registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki imajo pravno osebnost 
na podlagi zakona, ki ureja versko svobodo ali zakona, ki ureja društva in imajo, na podlagi zakona, 
ki ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije ter izpolnjujejo pogoje iz prvega 
odstavka tega člena.



10. člen

(prepoved diskriminacije)

(1) Prostovoljska organizacija osebo, ki želi opravljati prostovoljsko delo, pri sprejemu in med 
izvajanjem prostovoljskega dela ne sme postavljati v neenakopraven položaj glede na osebne 
okoliščine, kot na primer spol, narodnosti, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino. 

(2) Prostovoljska organizacija in prostovoljec morata v razmerju do posameznikov, ki jim je 
prostovoljsko delo namenjeno, postopati po načelu enakih možnosti za vse, ne glede na osebne 
okoliščine, kot na primer spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, vero, ali prepričanje, invalidnost, 
starost, spolno usmerjenost ali drugo osebno okoliščino. 

(3) Prostovoljska organizacija usmerja prostovoljce v prostovoljsko delo skladno s svojimi cilji in 
dejavnostjo, potrebami uporabnikov prostovoljskega dela, željami prostovoljca ter naravo in 
zahtevnostjo prostovoljskega dela. 

(4) Različno obravnavanje, temelječe na kateri od osebnih okoliščin iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, ne pomeni diskriminacije, če se izvršuje zaradi zagotavljanja načela enakega 
obravnavanja.

11. člen

(načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela)

(1) Prostovoljske organizacije morajo pri izbiri, usposabljanju in usmerjanju prostovoljcev v 
prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami, kot so invalidi, 
osebe z motnjami v razvoju, starejše in nemočne osebe, osebe mlajše od 15 let, bolniki ter osebe, ki 
jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, zagotoviti, da prostovoljci imajo ali 
predhodno pridobijo posebna znanja, izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi 
skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potrebami 
ali ranljive skupine prebivalstva. 

(2) Prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka ne smejo opravljati osebe: 

-        ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali prepovedi 
opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega 
dela ali 

-        zoper katere je bil uveden kazenski postopek ali so bile pravnomočno obsojene za kaznivo 
dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje.

13. člen

(načelo varstva otrok, mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost)

(1) Otroci do dopolnjenega 15. leta lahko opravljajo samo tisto prostovoljsko delo, ki prispeva k 
njihovi vzgoji in osebnostnemu razvoju ter ne ogroža njihovega zdravja, razvoja ali jih ovira pri 
izpolnjevanju šolskih obveznosti in samo pod nadzorom mentorja ali mentorice (v nadaljnjem 
besedilu: mentor). 

(2) Mladoletne osebe in osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost lahko 
opravljajo samo tisto prostovoljsko delo, ki je primerno njihovi starosti in psihofizičnim zmožnostim in 
samo pod nadzorom mentorja.



15. člen

(načelo nadnacionalnosti prostovoljskega dela)

(1) Prostovoljci, ki so napoteni na opravljanje organiziranega prostovoljskega dela v tujino, imajo vse 
pravice in obveznosti določene s tem zakonom in prevzetimi mednarodnimi obveznostmi. 

(2) Prostovoljska organizacija, ki organizira izvajanje prostovoljstva v tujini, je prostovoljcem iz 
prejšnjega odstavka dolžna zagotoviti pravice in obveznosti določene s tem zakonom. 

(3) Tujci in osebe, ki jim je bila na podlagi posebnega zakona priznana pravica do mednarodne 
zaščite, lahko opravljajo prostovoljsko delo v Republiki Sloveniji v skladu zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo položaj tujcev v Republiki Sloveniji, in s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi.

16. člen

(dogovor o organiziranem prostovoljskem delu)

(1) Organizirano prostovoljsko delo (v nadaljnjem besedilu: prostovoljsko delo) se opravlja na 
podlagi sklenjenega dogovora, s katerim prostovoljec in prostovoljska organizacija dogovorita 
medsebojne pravice in obveznosti ter morebitne druge posebnosti, ki jih je potrebno dogovoriti za 
konkretno prostovoljsko delo. 

(2) K sklenitvi dogovora iz prejšnjega odstavka lahko pristopijo tudi druge pogodbene stranke, ki 
imajo zaradi varstva svojih pravic ali obveznosti interes za konkretno obliko prostovoljskega dela.

17. člen

(obličnost dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Dogovor o prostovoljskem delu je lahko sklenjen pisno ali ustno. 

(2) Sklenitev dogovora v pisni obliki je obvezna: 

– če to zahteva prostovoljec, njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik ali prostovoljska organizacija, 

– v primerih napotitve prostovoljca na prostovoljsko delo v tujino, 

– v primerih opravljanja prostovoljske službe, 

– v primerih prostovoljskega dela oseb iz 13. člena tega zakona.

18. člen

(vsebina dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu so: 

-        podatki o strankah dogovora, njihovem prebivališču oziroma sedežu, 

-       določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela, če gre za prostovoljsko delo v tujini ali 
zunaj kraja bivanja prostovoljca pa tudi podatki o nastanitvi ter načinu zagotavljanja drugih pogojev 
za opravljanje prostovoljskega dela, 



-        opis prostovoljskega dela, 

-        določitev pravice do dnevnega in tedenskega počitka, 

-        določitev specifičnih pravic in obveznosti prostovoljca ter obveznost spoštovanja etičnih pravil 
prostovoljske organizacije, 

-        določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstva, 

-        določitev načina zagotavljanja varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo, v času 
opravljanja prostovoljskega dela in v času prihoda ter odhoda s kraja opravljanja tega dela, če se to 
delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca, 

-        določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje prostovoljskega dela in načina njihove 
povrnitve prostovoljcu, 

-        določitev načina izvajanja medsebojnih pravic in dolžnosti ter 

-        določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora. 

(2) Bistvena sestavina dogovora o prostovoljskem delu je tudi izjava prostovoljca, da na njegovi 
strani ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno oteževale 
izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile njegovo zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim 
med opravljanjem prostovoljskega dela prihaja v stik in izjava, da ima urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 

(3) Obvezna sestavina dogovora s prostovoljcem, ki opravlja prostovoljsko delo z osebami s 
posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami, je izjava prostovoljca, da pri njem niso podane 
okoliščine iz drugega odstavka 11. člena tega zakona. Prostovoljska organizacija lahko od 
prostovoljca zahteva tudi predložitev potrdila iz kazenske ali druge ustrezne uradne evidence, ki to 
dokazuje. 

(4) Če se sklepa dogovor o prostovoljskem delu z osebo, ki ji je v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost ali z otrokom do dopolnjenega 15. leta, sklene dogovor v njenem imenu skrbnik ali 
zakoniti zastopnik. 

(5) Če se sklepa dogovor o prostovoljskem delu z mladoletno osebo ali osebo, ki ji je delno odvzeta 
poslovna sposobnost, je dogovor veljaven, ko k njemu da soglasje zakoniti zastopnik ali skrbnik, v 
skladu s predpisi, ki urejajo poslovno sposobnost navedenih oseb. 

(6) Dogovor o prostovoljskem delu lahko vsebuje tudi druge sestavine, ki so pomembne za 
opravljanje prostovoljskega dela.

20. člen

(omejitev pogodbene svobode dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Pri sklenitvi dogovora o prostovoljskem delu morajo prostovoljske organizacije upoštevati 
omejitve glede največje tedenske delovne obremenitve ter dnevnega in tedenskega počitka, ter 
varstva počitka otrok, mlajših od 15 let, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če se prostovoljsko delo izvaja v obliki sobivanja z 
osebami, ki jim je prostovoljsko delo namenjeno in ima prostovoljec pravico in možnost, da soodloča 
o razporejanju dela. 

(3) Dogovor sklenjen v nasprotju z določbami prejšnjih dveh odstavkov je ničen.



21. člen

(prenehanje veljavnosti dogovora o prostovoljskem delu)

Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati: 

– s potekom časa, za katerega je bil sklenjen, 

– sporazumno ali z odpovedjo ene od strank, 

– z dnem dokončnosti odločbe o omejitvi ali odvzemu poslovne sposobnosti prostovoljca, če 
dogovorjeno prostovoljsko delo presega obseg poslovne sposobnosti prostovoljca ali če zakoniti 
zastopnik ali pristojni center za socialno delo ne poda pisnega soglasja za nadaljevanje 
prostovoljskega dela, 

– z dnem nastopa okoliščin iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, 

– z dnem prenehanja delovanja prostovoljske organizacije, ki nima pravnega naslednika in 

– z dnem nastopa okoliščine, ki je dogovorjena za prenehanje veljavnosti dogovora z dogovorom o 
prostovoljskem delu.

22. člen

(odpoved dogovora o prostovoljskem delu)

(1) Prostovoljec ali njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli odpove dogovor o 
prostovoljskem delu, če odpoved v roku, ki ga določa dogovor, sporoči prostovoljski organizaciji. 
Brez upoštevanja dogovorjenega odpovednega roka lahko prostovoljec dogovor odpove, če 
prostovoljska organizacija krši dogovorjene obveznosti. 

(2) Prostovoljska organizacija lahko predčasno odpove dogovor, če preneha potreba po 
prostovoljskem delu, če prostovoljec krši dogovor, če ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti ali če 
prostovoljska organizacija ne more več zagotavljati pogojev za opravljanje prostovoljskega dela. 

(3) Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati z dnem vročitve odpovedi.

23. člen

(evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela)

(1) Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prostovoljstva v organizaciji, organizacije in 
izvajanja prostovoljstva ter uresničevanja pravic in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih 
organizacij, prostovoljska organizacija vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega 
dela tako, da za vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenčni list prostovoljca in opravljenega 
prostovoljskega dela. 

(2) Evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela vsebuje naslednje podatke: 

-        naziv in sedež prostovoljske organizacije ter datumu vzpostavitve evidenčnega lista, 

-        osebno ime prostovoljca ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 

-        datum rojstva, 

-        datum sklenitve pisnega ali ustnega dogovora, vrsta in obseg povračila dogovorjenih stroškov 



ter datum izplačila, 

-        datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo opravil, ter podatek o kraju 
opravljanja prostovoljskega dela, 

-        datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, 

-        podatek o tem, v kateri organizaciji je bilo opravljeno prostovoljsko delo, 

-        podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela, 

-        področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s predpisom na podlagi sedmega 
odstavka tega člena, 

-        kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem 
za prostovoljsko delo ali s prostovoljskim delom, 

-        število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju prostovoljskega dela in 

-        navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.

(3) Podatek iz desete alineje prejšnjega odstavka prostovoljska organizacija vpiše, na zahtevo 
prostovoljca ali, če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu. 

(4) Prostovoljska organizacija vodi evidenco v elektronski ali fizični obliki na način, da je 
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Podatki v evidenci se hranijo deset let od zadnjega vpisa v 
evidenčni list prostovoljca. Listine, na podlagi katerih so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo 
deset let od nastanka listine. 

(5) Prostovoljska organizacija ali druga pravna oseba zasebnega prava, katere delovanje je z 
zakonom opredeljeno kot nepridobitno, ali organizacija iz drugega odstavka 7. člena, v okviru katere 
je bilo prostovoljsko delo opravljeno na podlagi dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, 
mora prostovoljski organizaciji, s katero je bil tak dogovor sklenjen, najmanj enkrat letno sporočiti 
podatke o opravljenem prostovoljskem delu, v rokih in na način določen z dogovorom. 

(6) Vrste prostovoljskega dela iz osme alineje drugega odstavka tega člena so: 

-        organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela vodenja projektov in programov, 
njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentorstva 
prostovoljcem; 

-        vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela za izvajanje katerega so potrebna 
posebna znanja in veščine ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali 
projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno 
izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije; 

-        drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela ali dela za podporo 
prostovoljskemu programu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno posebno 
usposabljanje.

(7) Seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo ureditev evidenčnega lista iz drugega 
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: minister).

24. člen

(potrdilo)

(1) Ne glede na obliko dogovora je prostovoljska organizacija 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 in navedbo vrste in 
obsega stroškov, če so bili prostovoljcu povrnjeni. 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. 

(4) Sklenitev ustnega dogovora o prostovoljskem delu se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Državljanom Republike Slovenije, ki opravljajo prostovoljsko delo v tujini, mora izdati potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu prostovoljska organizacija s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je 
prostovoljsko delo v tujini organizirala ali soorganizirala. 

(6) Prostovoljska organizacija izdajo potrdila evidentira v evidenčnem listu prostovoljca.

25. člen

(pravice prostovoljca)

(1) Prostovoljec ima pravico do: 

-        predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s pravicami in 
obveznostmi, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi splošnih aktov 
prostovoljske organizacije, 

-        seznanitve z morebitnimi nevarnostmi opravljanja prostovoljskega dela, 

-        sklenitve pisnega dogovora o prostovoljskem delu, 

-        potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, 

-        seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili, ki so pomembna za 
posamezne oblike prostovoljskega dela, 

-        ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s 
prostovoljskim delom, 

-        mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč in podporo, 

-        zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v času opravljanja 
prostovoljskega dela, če se usposabljanje ali to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile 
varnost, življenje ali zdravje prostovoljca, 

-        dnevnega in tedenskega počitka v dogovorjenem obsegu, 

-        aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo, 

-        odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z določili tega ali drugih 
zakonov, 

-        povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela, 

-        vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pravic na organ upravljanja 



prostovoljske organizacije in 

-        varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

(2) Če je sklenjen ustni dogovor o prostovoljskem delu mora prostovoljec prostovoljski organizaciji 
podati pisno izjavo, da je bil seznanjen s pravicami in obveznostmi iz prve, druge in pete alineje 
prejšnjega odstavka. 

(3) Opravičena odsotnost prostovoljca s prostovoljskega dela ne vpliva na pravice iz prvega 
odstavka tega člena.

26. člen

(obravnava zahteve prostovoljca)

(1) Prostovoljec lahko zahtevo iz trinajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena vloži v roku 30 
dni od dneva kršitve pravic ali neizpolnitve obveznosti. 

(2) Pristojni organ prostovoljske organizacije mora odločiti o zahtevi prostovoljca v 30 dneh od 
prejema zahteve, kršitev odpraviti oziroma obveznost izpolniti. 

(3) Prostovoljec ima pravico organu iz prejšnjega odstavka tudi osebno predstaviti okoliščine, zaradi 
katerih meni, da so bile kršene njegove pravice. 

(4) V primeru, da obveznost iz drugega odstavka tega člena v danem roku ni izpolnjena oziroma 
kršitev ni odpravljena lahko prostovoljec uveljavi sodno varstvo pred pristojnim sodiščem splošne 
pristojnosti.

28. člen

(obveznosti prostovoljca)

(1) Obveznosti prostovoljca so: 

– izpolnjevanje obveznosti prevzetih s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu, 

– usposabljanje za prostovoljsko delo ali drugo usposabljanje v zvezi z njim, če je obveznost 
dogovorjena s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu, 

– skrbno opravljanje prostovoljskega dela, v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter 
prejetimi navodili prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo organizira, 

– spoštovanje pravil delovanja prostovoljske organizacije, 

– varovanje zaupnih podatkov prostovoljske organizacije in osebnih podatkov, s katerimi se je 
seznanil ob opravljanju prostovoljskega dela ter 

– poročanje o opravljenem prostovoljskem delu. 

(2) Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka ima prostovoljec pravico odkloniti 
navodila za delo prostovoljske organizacije, če bi bilo opravljanje prostovoljskega dela v skladu z 
navodili nevarno za življenje ali zdravje prostovoljca ali drugih oseb ali v neskladju z veljavnimi 
predpisi. Prostovoljsko delo lahko odkloni tudi, če meni, da bi bilo delo za njega moralno ali etično 
nesprejemljivo ali v nasprotju s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu. 

(3) Če bi upoštevanje navodil za delo prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo organizira, 
lahko povzročilo škodo prostovoljcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim osebam, je 
obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo na to pisno opozoriti. V nujnih primerih je 



izjemoma opozorilo lahko tudi ustno.

29. člen

(obveznosti prostovoljske organizacije)

(1) Obveznosti prostovoljske organizacije so: 

– spoštovanje in zagotavljanje pravic prostovoljca iz 25. člena tega zakona, 

– izvrševanje obveznosti do prostovoljca prevzetih s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu, 

– zagotavljanje pogojev za spoštovanje pravic prostovoljca, 

– izdajanje pisnih potrdil o prostovoljskem delu z vsebino, kot je določena v 24. členu tega zakona, 

– zagotavljanje materialnih pogojev in sredstev za izvajanje prostovoljskega dela, 

– zagotavljanje povračil dogovorjenih stroškov prostovoljcu, 

– zagotavljanje spoštovanja varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti prostovoljca, 

– zagotavljanje drugih pogojev in pravic določenih s tem zakonom in 

– vodenje evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela iz 23. člena tega zakona. 

(2) Prostovoljska organizacija mora nezgodno zavarovati prostovoljca za čas opravljanja 
prostovoljskega dela, če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje 
ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.

30. člen

(odgovornost za nastalo škodo)

(1) Za škodo, ki jo povzroči prostovoljec uporabniku prostovoljskega dela ali tretji osebi pri 
opravljanju prostovoljskega dela ali v zvezi z njim, odgovarja prostovoljska ali druga nepridobitna 
organizacija, v interesu katere je prostovoljec na podlagi sklenjenega dogovora iz 16. člena tega 
zakona delal takrat, ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže, da je prostovoljec v danih 
okoliščinah ravnal pravilno. 

(2) Če je prostovoljec na podlagi sklenjenega dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona 
delal v drugi organizaciji, odgovarja za škodo iz prejšnjega odstavka tudi ta organizacija solidarno. 

(3) Če se dokaže, da je bila škoda povzročena namerno ali zaradi hude malomarnosti prostovoljca, 
ima prostovoljska organizacija, ki je škodo poravnala v skladu s prejšnjim odstavkom, pravico do 
regresnega zahtevka za poplačilo celotne izplačane odškodnine. 

(4) Oškodovanec ima pravico zahtevati povrnitev škode tudi neposredno od prostovoljca, če je ta 
škodo povzročil namenoma. 

(5) Prostovoljska organizacija lahko zavaruje svojo odgovornost za ravnanje prostovoljcev do tretjih 
oseb.

31. člen



(povračilo stroškov)

(1) Prostovoljska organizacija mora prostovoljcu povrniti stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi z 
izvajanjem prostovoljskega dela, če je z dogovorom o prostovoljskem delu tako dogovorjeno. 

(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so: 

-        potni stroški, stroški prehrane in nastanitve, 

-        stroški prevoza in drugi stroški povezani s potjo in bivanjem v tujini, če gre za prostovoljsko 
delo v tujini, 

-        nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, če gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna 
za opravljanje določenega prostovoljskega dela in so kot taka določena v predpisih, ki urejajo 
delovna razmerja, ali v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske organizacije. 

(3) Potne stroške, stroške prehrane in nastanitve, stroške prevoza in druge stroške povezane s potjo 
ter stroške povezane z bivanjem v tujini, organizacija prostovoljcu povrne v skladu s predpisi, ki 
urejajo povračila teh stroškov v delovno pravnih razmerjih. 

(4) 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. 

(5) Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje 
organiziranega prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija izplačati tudi nadomestilo za 
osebne stroške, če je bilo s tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, 
tako dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potrebna sredstva ali če je tako 
izplačilo predvideno z evropskim ali mednarodnim programom, ki poteka na podlagi mednarodne 
pogodbe, ki jo je sklenila, ali k njej pristopila Republika Slovenija. Višina izplačila takega 
nadomestila ne sme presegati višine, ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa tak 
dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu lahko organizacija izplača tedensko, 
mesečno ali v enkratnem znesku.

32. člen

(usposabljanje prostovoljca)

(1) Prostovoljska organizacija zagotavlja usposabljanje prostovoljca za prostovoljsko delo. 

(2) Usposabljanje prostovoljca obsega: 

-        teoretično in praktično seznanitev prostovoljca z vsebino in načinom opravljanja 
prostovoljskega dela, 

-        seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo, ki prostovoljsko delo organizira in 
organizacijo v okviru katere bo prostovoljsko delo opravljal, njenim delovanjem in njenimi splošnimi 
akti ter z etičnim kodeksom organizacije in 

-        seznanitev prostovoljca z njegovimi pravicami in obveznostmi v zvezi z opravljanjem 
prostovoljskega dela.

33. člen

(mentorstvo)



(1) Prostovoljska organizacija zagotavlja mentorstvo, če je to potrebno zaradi narave 
prostovoljskega dela, ali če prostovoljec izrazi potrebo po mentorstvu in skrbi za usposabljanje 
mentorjev prostovoljskega dela. 

(2) Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela in podporo prostovoljcu pri opravljanju 
prostovoljskega dela v skrbi za kakovostno izvajanje prostovoljskega dela. Mentorstvo se lahko 
izvaja tudi kot oblika prostovoljskega dela. 

(3) Mentor je lahko opravilno sposobna polnoletna oseba, ki po prostovoljskih ali delovnih izkušnjah 
presega izkušnje oseb, ki se želijo vključiti v prostovoljsko delo.

34. člen

(nagrada za izjemne dosežke)

Prostovoljska organizacija lahko prostovoljcu podeli letno nagrado za izjemne dosežke, če ima v 
splošnem aktu vnaprej določena merila, ki opredeljujejo izjemne dosežke, ter postopek in kriterije za 
izbor.

38. člen

(vpisnik prostovoljskih organizacij)

(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje pravic in obveznosti prostovoljcev in 
prostovoljskih organizacij pristojna organizacija za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, na 
podlagi pisne priglasitve pravne osebe zasebnega prava, katere delovanje je z zakonom 
opredeljeno kot nepridobitno in katere osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva 
določeno v 2. členu tega zakona in ki zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali 
se v okviru njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist, izvede vpis 
in vzpostavi elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: vpisnik). 
Ministrstvo seznam prostovoljskih organizacij objavi na spletni strani ministrstva. 

(2) Vpisnik prostovoljskih organizacij vsebuje naslednje podatke: 

-        matično številko pravne osebe, 

-        naziv in sedež pravne osebe, 

-        statusna oblika pravne osebe, 

-        osebne podatke zakonitega zastopnika, 

-        dejavnost pravne osebe, 

-        datum vpisa v vpisnik, 

-        datum vpisa spremembe podatkov v vpisniku, 

-        datum izbrisa iz vpisnika, 

-        razlog izbrisa in 

-        opombe. 

(3) O zavrnitvi priglasitve iz prvega odstavka tega člena in izbrisu prostovoljske organizacije iz 
vpisnika prostovoljskih organizacij iz razlogov navedenih v prvem odstavku 40. člena tega zakona, 



odloča ministrstvo.

39. člen

(priglasitev v vpisnik)

(1) Pisna priglasitev vsebuje naslednje podatke: 

-        matično številko pravne osebe, 

-        naziv in sedež pravne osebe, 

-        statusna oblika pravne osebe, 

-        osebne podatke zakonitega zastopnika, 

-        dejavnost pravne osebe, 

-        izjavo, da je njeno delovanje z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in da njena osnovna 
dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona ter, da 
zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali da se v okviru njene dejavnosti 
prostovoljsko delo izvaja v splošno korist ali, da izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona, 

-        da ne gre za organizacijo iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona ter 

-        datum, žig in podpis zakonitega zastopnika. 

(2) Minister predpiše obrazec za priglasitev iz prejšnjega odstavka in ga objavi na spletni strani 
ministrstva.

40. člen

(izbris in ponovna priglasitev v vpisnik)

(1) Izbris prostovoljske organizacije iz vpisnika se izvrši, če: 

– prostovoljska organizacija to pisno zahteva, 

– pravna oseba preneha obstajati, 

– prostovoljska organizacija ne predloži poročila o prostovoljstvu iz prvega odstavka 41. člena tega 
zakona, 

– prostovoljska organizacija iz petega odstavka 23. člena tega zakona ne sporoči podatkov o 
opravljenem prostovoljskem delu prostovoljski organizaciji s katero je sklenila dogovor iz drugega 
odstavka 9. člena tega zakona ali 

– ne izpolnjuje več pogojev za vpis v vpisnik. 

(2) Pravnim osebam, ki so bile izbrisane iz razloga iz prve, tretje in četrte alineje prejšnjega 
odstavka, ponoven vpis v vpisnik ni dovoljen pred potekom dveh let od dneva izbrisa.



41. člen

(poročila o prostovoljstvu)

(1) Prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik iz 38. člena tega zakona, enkrat letno, na 
enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za 
preteklo koledarsko leto: 

-        o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu, 

-        o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prostovoljskih organizacijah in drugih pravnih 
osebah javnega ali zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, 
v okviru katerih je bilo na podlagi sklenjenega dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona 
prostovoljsko delo opravljeno in 

-        o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter številu opravljenih prostovoljskih ur glede 
na vrsto prostovoljskega dela, kot jih določa šesti odstavek 23. člena tega zakona, in starostne 
skupine prostovoljcev. 

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov iz prve alineje, se prikazujejo po področjih 
prostovoljskega dela, v skladu s seznamom, določenim s predpisom iz sedmega odstavka 23. člena 
tega zakona. 

(3) Poročilo o prostovoljstvu predložijo pristojni organizaciji za javno pravne evidence in storitve, 
prek spletnega portala, istočasno z letnim poročilom, ki ga te organizacije predložijo v skladu s 
predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil. 

(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojna organizacija za javno pravne evidence in storitve 
zbere in obdela prejete podatke. Zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za 
preteklo koledarsko leto skupaj s seznamom prostovoljskih organizacij, ki so v skladu s tem 
zakonom poročila o prostovoljstvu predložile in tistih, ki tega v roku določenim s tem zakonom niso 
storile, ter seznamom organizacij, v katerih se je prostovoljsko delo izvajalo na podlagi dogovora iz 
drugega odstavka 9. člena tega zakona, posreduje ministrstvu. 

(5) Ministrstvo na podlagi zbira podatkov iz prejšnjega odstavka pripravi skupno poročilo o 
prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Republike 
Slovenije v seznanitev. 

(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam prostovoljskih organizacij in drugih pravnih 
oseb, v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno, podatke o številu sklenjenih dogovorov o 
prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno vrednost prispevka 
prostovoljstva k družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se objavi na spletni strani 
ministrstva. 

(7) Obrazec iz prvega odstavka tega člena in način prikazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednost opravljenega prostovoljskega 
dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz šestega odstavka 23. člena tega zakona, vsebino in 
roke za predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter rok za predložitev skupnega 
poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister.

42. člen

(državna priznanja)

(1) Prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam se podeljuje Nagrado Republike Slovenije za 
prostovoljstvo (v nadaljnjem tekstu: nagrada) in Priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo (v 
nadaljnjem besedilu: priznanje) kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju 
prostovoljstva, njegove promocije in razvoja. 

(2) Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim 



delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji 
Republike Slovenije ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju 
prostovoljstva. 

(3) Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli če je s svojim delom dosegla izjemne in 
trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju 
daljšem od 20 let. 

(4) Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju 
zadnjih dveh let. 

(5) Nagrada in priznanje se podeljujeta na podlagi naslednjih meril: 

-        evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na področju prostovoljstva, 

-        število opravljenih prostovoljskih ur, 

-        pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja prostovoljstva ali dela na področju 
prostovoljstva, 

-        število vključenih deležnikov, 

-        obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela prostovoljca ali opravljenega dela na področju 
prostovoljstva na vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev ideje ter načel 
prostovoljstva in 

-        izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzpostavitvijo novih programov prostovoljskega 
dela. 

(6) Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.

43. člen

(podelitev nagrade in priznanja)

(1) Vsako leto se lahko zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam podeli največ ena 
nagrada ter največ šest priznanj. Podeljujejo se za vsa področja prostovoljstva. 

(2) O podelitvi odloča Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju 
prostovoljstva iz 44. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: odbor) z najmanj dvotretjinsko 
večino vseh članov. 

(3) Za namene odločanja o podelitvah nagrad in priznanj iz prejšnjega odstavka odbor obdeluje 
naslednje osebne podatke kandidatov: osebno ime, akademski naziv, če ga ima, datum in kraj 
rojstva, naslov stalnega prebivališča in podatke o opravljenem prostovoljskem delu in doseženih 
rezultatih. 

(4) Prostovoljcu se lahko podeli nagrada samo enkrat. 

(5) Prostovoljcu se lahko podeli priznanje samo enkrat. 

(6) Nagrada in priznanje se izkazujeta s finančno nagrado in posebno listino. 

(7) Nagrado in priznanje podeljuje vsako leto ob mednarodnem dnevu prostovoljstva odbor, izroči pa 
Predsednik Republike Slovenije. 

(8) Nagrada in priznanje se ne moreta podeliti posmrtno ali organizaciji, ki je v času postopka 
ocenjevanja in podeljevanja iz kateregakoli razloga prenehala obstajati ali je v postopku prenehanja. 



(9) Višino nagrade in priznanja določi na predlog odbora Vlada Republike Slovenije tako, da je 
razmerje med njima 3:1. 

(10) Podrobnejšo ureditev nagrade in priznanja, podrobnejši način predlaganja kandidatov, obliko in 
vsebino javnega poziva iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, podrobnejša merila za podelitev 
nagrade in priznanja, način podelitve nagrade in priznanja, način oblikovanja strokovnih komisij iz 
petega odstavka 44. člena tega zakona in njihove naloge in področja njihovega dela ter vsebino ter 
roke za objavo poročila o delu iz drugega odstavka 45. člena tega zakona predpiše Vlada Republike 
Slovenije.

50. člen

(1) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki ne sklene 
dogovora o prostovoljskem delu v pisni obliki (drugi odstavek 17. člena tega zakona) ali ne izda 
potrdila o sklenitvi ustnega dogovora (prvi in peti odstavek 24. člena tega zakona) ali ga sklene brez 
obveznih sestavin (drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena tega zakona). 

(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje prostovoljska organizacija, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka proti mladoletni osebi ali osebi, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna 
sposobnost. 

(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, ki opusti 
dolžnost (prvi odstavek 11. člena tega zakona) ali dopusti opravljanje prostovoljskega dela osebi, ki 
ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno opravljati (drugi odstavek 11. člena tega zakona). 

(4) Z globo od 400 do 800 eurov se za prekršek kaznuje prostovoljska organizacija, če: 

-        otroku do dopolnjenega 15. leta ali mladoletni osebi ali osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta 
poslovna sposobnost, ne zagotovi opravljanja prostovoljskega dela pod nadzorom mentorja ali 
opravljanja prostovoljskega dela primernega njeni starosti in psihofizičnim zmožnostim (prvi in drugi 
odstavek 13. člena tega zakona); 

-        z mladoletno osebo ali osebo, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, brez 
soglasja zakonitega zastopnika ali skrbnika sklene dogovor o prostovoljskem delu (četrti in peti 
odstavek 18. člena tega zakona). 

(5) Odgovorna oseba prostovoljske ali druge organizacije se kaznuje: 

-        z globo od 100 do 250 eurov za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena, 

-        z globo od 1.000 do 2.000 eurov za prekršek iz tretjega odstavka in petega odstavka tega    
člena ter 

-        z globo od 200 do 400 eurov za prekrške iz četrtega odstavka tega člena.

V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU
/
VI. PRILOGE
- osnutki podzakonskih aktov



OSNUTEK

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu 
(Uradni list RS, št…….) izdaja minister za javno upravo

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

o področjih prostovoljskega dela in vpisniku

Pravilnik vsebuje naslednje določbe:

 splošna določba (predmet pravilnika),
 evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela,
 priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij,
 obrazec za priglasitev
 poročanje,
 obrazec za poročanje
 ocenjena vrednost prostovoljskega dela
 končna določba (veljavnost pravilnika).

OBRAZLOŽITEV

Pravne podlage za sprejem Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS št. 
48/11 in 60/11 – popr.) so bile skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 –
popr.)

Sedmi odstavek 23. člena Zakona o prostovoljstvu: »Seznam področij prostovoljskega dela, starostne 
skupine za spremljanje stanja in podrobnejšo vsebino evidenčnega lista iz drugega odstavka tega 
člena določi minister, pristojen za javno upravo.«

Drugi odstavek 39. člena Zakona o prostovoljstvu: »Minister, pristojen za javno upravo določi obrazec 
za priglasitev in ga objavi na spletni strani ministrstva.«

Sedmi odstavek 41. člena Zakona o prostovoljstvu: »Obrazec iz prvega odstavka in način 
prikazovanja in sporočanja podatkov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka, ocenjeno 
vrednosti opravljenega prostovoljskega dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz šestega odstavka 
23. člena tega zakona, vsebino in roke za predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena 
ter rok za predložitev skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, predpiše minister, 
pristojen za javno upravo.«

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu v drugem odstavku 26. člena določa, da 
je potrebno Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS št. 48/11 in 60/11 –
popr.) uskladiti z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu v štirih mesecih od 
njegove uveljavitve.



Vsebinska obrazložitev sprememb:

Pri Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu so pripravljavci zakona sledili 
predvsem cilju poenostavitve poročanja o opravljenem prostovoljskem delu, odpravi administrativnih 
ovir in poenostavitvi opravljanja prostovoljskega dela v javnih zavodih (na podlagi posebnih 
prostovoljskih programov). Zakon tako v prehodnih določbah določa, da je potrebno uskladiti Pravilnik 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS št. 48/11 in 60/11 – popr.) v štirih mesecih 
od njegove uveljavitve.

Poglavitne spremembe:

- spremembe bodo pri poročanju o opravljenem prostovoljskem delu, zato bo potrebno 
spremeniti obrazec, ki je kot Priloga 2 sestavni del pravilnika. Na navedenem obrazcu 
bo zahtevano manj podatkov (ne bo potrebno več poročati o številu sklenjenih 
dogovorov, skladno s spremembo opravljanja prostovoljskega dela v javnih zavodih, 
bo poročanje za le-te ustrezno prilagojeno zakonskim spremembam)

- določene spremembe nastanejo tudi pri posredovanju zbira podatkov o 
prostovoljskem delu, ki ga Agencija za javnopravne evidence in storitve posreduje 
ministrstvu (poleg seznama prostovoljskih organizacij bo Agencija za javnopravne 
evidence in storitve posredovala podatke o opravljenem prostovoljskem delu v 
organizacijah s posebnim prostovoljskim programom)



                           OSNUTEK

Na podlagi drugega odstavka 26. člena  Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostovoljstvu (Uradni list RS, št…….) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe

o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo

Uredba bo vsebovala naslednje določbe:

 splošna določba (predmet uredbe),
 podrobnejša ureditev nagrade in priznanj,
 način predlaganja kandidatov,
 javni poziv za predlaganje kandidatov za nagrado in priznanje,
 podrobnejša merila za podelitev nagrade in priznanja,
 končna določba (veljavnost pravilnika).

OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za sprejem Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS št. 62/11 
je bila skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS št. 10/11 in 16/11 – popr.) :

Deseti odstavek 43. člena Zakona o prostovoljstvu: »Podrobnejšo ureditev nagrade in priznanj, način 
predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega poziva, podrobnejše kriterije in merila za podelitev 
nagrade in priznanja, način podelitve nagrade in priznanja, določi vlada z uredbo.«

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu v prvem odstavku 26. člena določa, da 
je potrebno Uredbo o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS št. 62/11 uskladiti z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu v štirih mesecih od njegove 
uveljavitve.

Vsebinska obrazložitev sprememb:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu določa, da se priznanje zaslužnim 
prostovoljcem podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju 
zadnjih  petih let in ne dveh let kot je določala zdajšnja ureditev. 

Spremenjena je tudi določba o podelitvi nagrad in priznanj na način, da se priznanja oz nagrada ne 
podeljujejo več na mednarodni dan prostovoljstva.
Potrebna bo uskladitev z Zakonom o prostovoljstvu.
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