
PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV ZA DELO V ZDRUŽENJU ZAKONSKIH IN 

DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE 

 

Zdt.si je neprofitna organizacija, ki jo vodijo člani združenja prostovoljno. Za opravljeno delo 

v organih združenja ali v posameznih projektih lahko sodelavci prejmejo povrnjene stroške, ki 

nastanejo pri delu skladno z 19. členom statuta ZZDTS. Delo, ki ga opravljajo izvoljeni člani 

v organe in delo, ki ga opravljajo člani strokovnega ali organizacijskega odbora na letnem 

kongresu ZZDTS se vrednoti kot sledi: 

 

A) Za izvoljene člane v organe združenja, ki so bili udeleženi pri nalogah za združenje vsaj 60 

ur letno, sta oproščeni kotizacija za kongres in članarina. Tisti, ki so obremenjeni vsaj 30 ur 

letno, pa se jim oprosti le plačilo kotizacije. Generalni sekretar (GS) in blagajničar prejemata 

poročila članov združenja o opravljenem delu do konca januarja, vodja dogodkov pa poročila 

o delu sodelujočih na dogodkih, ki jih nato posreduje GS in blagajničarju. GS in vodja 

dogodkov nato pripravita seznam oproščenih kotizacij/članarin. Poročila lahko pošljejo vsi 

aktivni člani in prostovoljci, ki želijo ugodnost uveljavljati. Predsednik poročila pregleda in 

jih potrdi. 

 

B) Izvoljene člane v organe združenja, ki opravijo delo v obsegu najmanj 200 ur letno, in ki 

zahteva posebno odgovornost, veščine ali posebno strokovno usposobljenost (npr. opravljanje 

funkcije predsednika, tajnika in blagajnika združenja ter predsednika strokovnega in 

organizacijskega odbora na kongresu ZZDTS, pisanje aktov združenja, pregled člankov za 

kongres, pregled izpolnjevanja pogojev za licence, udeleževanje sestankov, sej ali srečanj, 

pomembnih za delovanje in razvoj združenja) so upravičeni do povračila za uporabo lastnih 

sredstev, povračila stroškov in potnih stroškov do višine, kot jo določi IO. 

 

C) Člani lahko delajo kot zunanji sodelavci, v tem primeru sklenejo avtorsko pogodbo ali 

izdajo račun Združenju. 

 

D) IO lahko s posebnim sklepom določi tudi upravičenost do povrnitve potnih stroškov oz. 

uporabe lastnih sredstev za primer, ko je bilo opravljeno delo v korist ZZDTS, ki ni 

opredeljeno v točki A, B in C tega pravilnika. 

 

 


