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Zadeva:

Volontersko pripravništvo

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo obvešča, da je sprejet Zakon o delovnih
razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/13), ki bo stopil v veljavo 12. 4. 2013. Citirani zakon v
124. členu, ki nosi naslov "(volontersko pripravništvo)", določa:
"(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko opravlja, ne da bi delavec
in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi – volontersko pripravništvo, se za
pripravnika uporabljajo določbe tega zakona o trajanju in izvajanju pripravništva,
omejenosti delovnega časa, odmorih in počitkih, povračilu stroškov v zvezi z delom,
odškodninski odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu s
posebnim zakonom."

S citirano določbo so povračila stroškov v zvezi z delom postala zakonska pravica tudi za
volonterske pripravnike. Ker je s tem nastala dodatna obveznost do sredstev proračuna, vam
sporočamo tudi (v dogovoru z Ministrstvom za finance), da upoštevajoč dejstvo, da se za
opravljanje volonterskega pripravništva ne sklene pogodba o zaposlitvi, temveč pogodba o
opravljanju volonterskega pripravništva, stroški, nastali v zvezi z izvajanjem volonterskega
pripravništva, ne bremenijo proračunske postavke Plače temveč proračunsko postavko
Materialni stroški.
Pravice volonterskega pripravnika, kot izhajajo iz citiranega 124. člena ZDR torej so:
• trajanje in izvajanje pripravništva (trajanje pripravništva, možnost njegovega
podaljšanja ali skrajšanja, potek, program, mentorstvo, način spremljanja in
ocenjevanja pripravništva, zaključni izpit)
• omejenost delovnega časa (40-urni teden)
• odmor in počitek (30-minutni odmor, pravica do dnevnega počitka v trajanju 12
ur in pravica do tedenskega počitka 24 ur)
• povračilu stroškov v zvezi z delom (stroški prevoza na delo in regres za
prehrano)
• odškodninska odgovornost (Volonter, ki bi na delu ali v zvezi z opravljanjem
dela povzročil škodo delodajalcu, je dolžan škodo povrniti. Delodajalec je
dolžan povrniti škodo, ki bi pri delu ali v zvezi z delom nastala pripravniku
volonterju.)
• zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (skladno z 20. členom ZPIZ-2 morajo
biti pripravniki volonterji zavarovani za invalidnost in smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu.)
Pripominjamo še, da je sicer za podajo mnenj glede izvajanja določb ZDR-1 pristojno
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za notranje zadeve
in javno upravo pa s tem dopisom zgolj v okviru svojih pristojnosti opozarja na spremenjeno
zakonodajo.
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