
Na podlagi 7. 1ena Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS t. 10/11, 16/11, 82/15 -ZProst-
A), 72. 1ena Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, t. 3/07 — UPB in spremembe) in 31. 
lena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, t. 020-1/2016-7 z dne, 

7.9.2016 se izdaja 

PRAVILNIK 0 PROSTOVOLJSKEM DELU 

I. SPLONE DOLOBE 
1. ëlen 

Pravilnikom o izvajanju prostovoljskega dela v Domu upokojencev Center, Ljubljana (v 
nadalj evanju: Pravilnik) urej a izvaj anj e prostovolj skega dela s strani prostovolj cev 
posameznikov au preko prostovoljskih organizacij ter doloa podroja, vsebino in organizacijo 
pro stovolj skega dela. 

2. Ien 
Osnova za izvajanje prostovoljskega dela je posebni >>Program prostovoljskega dela<< ki ga 
sprejme organ upravljanja Doma upokojencev Center, Ljubljana. 

II. POGOJI OPRAVLJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA 

3. ëlen 
Pred prietkom izvajanja prostovoljskega dela v Domu upokojencev Center, Ljubljana (v 
nadaljevanju: zavod), prostovoijec in zavod skleneta ustni au pisni dogovor o izvajanju 
prostovoljskega dela v zavodu. 

4. 1en 
Bistvene vsebine Dogovora: 

— kraj in as trajanja prostovoljskega dela, 
— opis prostovoljskega dela, 
— doloèitev morebitnega usposabijanja za prostovoljsko delo in mentorstvo, 
— nain zagotavijanja vamosti prostovoljca, e se to delo opravija v okoliinah, ki bi 

lahko ogrozile njegovo varnost, ivljenje ali zdravje, 
— doloitev morebitne upravienosti do povraila strokov, vezanih na opravljanje 

prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu, 
— naóin prenehanja in odpovedi dogovora, 

5. 1en 
Ob sklenitvi dogovora izvajalec prostovoljskega dela in stanovalec predloita izjavo o izvajanju 
prostovoljskega dela v zavodu. 

V primeru sklenitve ustnega dogovora, prostovoijec kljub temu poda pisno izjavo. 

6. ten 
Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu zavod izdaja samo na zahtevo prostovoijea. 

7. 1en 
Koordinacijo prostovoljcev opravlja Socialna sluTha zavoda. Glede na naloge prostovoljskega 
dela, ki jih posamezni prostovoijec opravija, po potrebi sodelujejo tudi ostali zaposleni, kar se 
zapie v dogovor. 

8. èlen 
Za namene spremijanja stanja in spodbujanja prostovoljstva v zavodu, organiziranja in izvajanja 
prostovoljstva ter uresnievanja pravic in obveznosti prostovoljcev in zavoda Socialna sluTha 
vodi evidenco prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, da za vsakega 
prostovoljca vzpostavi in vodi ustrezno evidenco prostovoljca in opravijenega prostovoljskega 
dela. 
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Za vsakega prostovoljca socialna slutha vzpostavi mapo, v kateri je shranjen dogovor, inlali 
izjava prostovoljca, izjava stanovalca, lista prisotnosti, v katero se prostovoijec vpie ob vsakem 
prihodu in odhodu iz zavoda ter Evidenni list prostovoljskega dela. 

III. PREHODNE IN KONNE DOLO(BE 

9. 1en 
Ob sprejemu tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o prostovoljnem delu v Domu 
upokojencev Center, Tabor - Poijane, Ljubljana t. 020-1/2016-4 z dne, 14.3.2016. 

9. ëlen 
Ta Pravilnik zane veljati osmi dan po objavi na spletnem portalu za zaposlene au oglasni deski 
zavoda. 

tevi1ka: 0070-1/2021-3 
Datum: 28.5.2021 

Priloge: 
— Program prostovoljskega dela 
— dogovor o opravljanju prostovoljskega dela 
— izjava prostovoljca, 
— izjava stanovalca, 
— evidenni list. 
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