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Upravni odbor Društva Šola zdravja je, na podlagi 20. člena Pravil društva Šola 

zdravja (z dne 16.3.2018), 45. in 49. člena Pravilnika o računovodstvu Društva Šola 

zdravja (z dne 19.2.2019), 8. in 9. člena Pravilnika prostovoljnega dela v Društvu Šola 

zdravja (16.2.2017) ter v skladu z določili 31. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni 

list RS št. 10/11, 16/11 in 82/15) na 1. seji Upravnega odbora, mandat 2020-2024, dne 

01.09.2020  

 

s p r e j e l 
 

PRAVILNIK  

O REFUNDACIJI MATERIALNIH STROŠKOV PROSTOVOLJCEM 

DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA 

 

Splošne določbe 

 

1. člen 

V skladu z določili prvega odstavka 31. člena Zakona o prostovoljstvu, mora 

prostovoljna organizacija prostovoljcu povrniti stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi 

z izvajanjem prostovoljnega dela, če je z dogovorom o prostovoljnem delu tako 

dogovorjeno.  

 

2. člen 

Pavšalni znesek nadomestila se določi na podlagi izračuna realnih stroškov, vendar 

na letni ravni ne sme presegati 20 % višine povprečne plače zaposlenih v Sloveniji za 

januar preteklega koledarskega leta. 

 

Računovodska služba Društva Šola zdravja je zadolžena, da so 15. januarja tekočega 

koledarskega leta pripravi izračun za refundacijo materialnih stroškov prostovoljcem, 

s katerim seznani člane upravnega in nadzornega odbora, uporablja pa se od 1.1. 

prihodnjega leta dalje, in poskrbi za objavo na spletni strani Društva Šola zdravja. 

 

Kriteriji in merila za določanje refundacije materialnih stroškov prostovoljcem 

 

3. člen 

Do refundacije materialnih stroškov, na letnem nivoju, so upravičeni vodje skupin  

Društva Šola zdravja za kritje materialnih stroškov, v zvezi s plačanimi poštninami, 

bančnimi provizijami, tiskanjem, fotokopiranjem in pisarniškim materialom ter 

stroški telefona za svojo skupino. Letna refundacija tekočega leta ne sme presegati 20 

% višine povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, za januar preteklega koledarskega 

leta. 

 

Do refundacije materialnih stroškov je upravičena vodja skupine, po plačilu članarine 

tekočega leta za svojo skupino, iz sredstev plačane članarine preteklega leta, vendar 

v višini največ 20 % plačane članarine skupine ali iz sredstev pridobljenih iz občinskih 

oz. drugih razpisov. 
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Višina refundacije materialnih stroškov prostovoljcem je določena po naslednjem 

kriteriju: 

- skupina z 50  ali več člani Društva Šola zdravja - 100 % zakonsko dovoljenega 

zneska za refundacijo materialnih stroškov, 

- skupina z min. 25 in max. 49 člani Društva Šola zdravja - 60 % zakonsko 

dovoljenega zneska za refundacijo materialnih stroškov, 

- skupina z min. 10 in max. 24 člani Društva Šola zdravja - 30 % zakonsko 

dovoljenega zneska za refundacijo materialnih stroškov. 

 

Do refundacije materialnih stroškov so upravičeni tudi člani upravnega odbora, 

nadzornega odbora, urednica časopisa, člani inventurne komisije ter organizatorji 

vseslovenskega ali regijskega srečanja ter ostalih delovnih komisij in odborov 

Društva Šola zdravja, ki jih določata vsakokrat veljavna Pravila Društva Šola zdravja 

in Pravilnik o računovodstvu Društva Šola zdravja, in sicer za koledarsko leto, ko član 

Društva Šola zdravja opravljajo svojo funkcijo. V primeru predčasnega ali rednega 

prenehanja funkcije članu Društva Šola zdravja pripada sorazmerni del tega zneska, 

ki je določen glede na mesece, ko je bil član organa, odbora ali komisije Društva Šola 

zdravja. 

 

Zahtevek za povračilo 

 

4.  člen 

 

Zahtevek za refundacijo materialnih stroškov so vodje skupin Društva Šola zdravja in 

člani organov društva, dolžni sami predložiti računovodski službi Društva Šola 

zdravja najkasneje do 31.10. tekočega leta na predpisanem obrazcu, ki ga pripravi 

računovodska služba Društva Šola zdravja, skupaj s prilogami, in je objavljen na 

spletni strani društva. 

 

Končne določbe 

 

5. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Društva Šola 

zdravja, uporablja pa se od 1.1.2021 dalje. 

 

 

Domžale, 01.09.2020     Predsednica Društva Šola zdravja 

Zdenka Katkič l.r. 

 

 

                                                                                                       

 

 


