
Priloga 2 

1. PODATKI O ORGANIZACIJI Podatke vpisujte v celih številih!

1.1 Matična številka pravne osebe

Prevzemi iz REGLP

1.2 Naziv pravne osebe

1.3 Sedež pravne osebe

1.4 Osebno ime zakonitega zastopnika

1.5 Statusna oblika pravne osebe

1.6 Glavna dejavnost pravne osebe po SKD 2008

1.7 Osebno ime osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu

1.8 Telefon osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu

1.9 Email osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu

2. POROČILO O PROSTOVOLJSTVU

2.1 Število sklenjenih dogovorov s prostovoljci o prostovoljskem delu (pisnih in ustnih)

2.2 Skupno število prostovoljcev

(2.2.1 + 2.2.2)

2.2.1 Moški

2.2.2 Ženske

2.3 Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj izvajanja prostovoljskega dela

(2.3.1 do 2.3.3)

2.3.1 V Republiki Sloveniji

2.3.2 V drugi državi članici EU

2.3.3 V tretji državi

2.4 Skupno število opravljenih prostovoljskih ur v organizacijah po vrstah

prostovoljskega dela

(2.4.1 do 2.4.3) (1) (2) (3)

(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.3)

(1) (2) (3)

2.4.1 Skupno število opravljenih prostovoljskih ur v prostovoljski organizaciji

poročevalca (matična organizacija), po vrstah prostovoljskega dela
(1) (2) (3)

2.4.2 Skupno število opravljenih prostovoljskih ur v javnih zavodih, po vrstah

prostovoljskega dela

Zap. št. MŠ Naziv (1) (2) (3)

1.

2.

…

50.

(1) (2) (3)

2.4.3 Skupno število opravljenih prostovoljskih ur v drugi nepridobitni organizaciji

zasebnega prava, po vrstah prostovoljskega dela

Zap. št. MŠ Naziv (1) (2) (3)

1.

2.

…

50.

2.5 Skupno število opravljenih ur glede na področje prostovoljskega dela,

po vrstah prostovoljskega dela

(2.5.1 do 2.5.10) (1) (2) (3)

(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.3)

(1) (2) (3)

2.5.1 Civilna zaščita in reševanje 

2.5.2 Človekove pravice in civilne svoboščine 

2.5.3 Varstvo okolja in ohranjanje narave

2.5.4 Kultura in umetnost 

2.5.5 Socialna dejavnost

2.5.6 Rekreacija

2.5.7 Turizem 

2.5.8 Vzgoja in izobraževanje

2.5.9 Zdravje

2.5.10 Človek, narava in družbene vrednote

(4 = 1 + 2 + 3)

(4 = 1 + 2 + 3)

(4 = 1 + 2 + 3)

(4 = 1 + 2 + 3)

Skupaj

(4 = 1 + 2 + 3)

Organizacijsko 

delo Vsebinsko delo 

Drugo

delo

(4 = 1 + 2 + 3)

(4 = 1 + 2 + 3)

(4 = 1 + 2 + 3)

Vsebinsko delo Skupaj

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU za leto 20XX
(Podlaga: 41. člen Zakona o prostovoljstvu)

Drugo

delo

Izpolnijo prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij na dan 31.12. in ga oddajo Agenciji za javnopravne evidence in 

storitve preko spletnega portala istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organzacije predložijo v skladu s predpisi, ki 

določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil; podatki se izpolnjujejo za preteklo koledarsko leto.

Organizacijsko 

delo

 
 
 



 
 

2.6 Skupno število opravljenih ur glede na področje prostovoljskega dela,

po starostnih skupinah prostovoljcev

(2.6.1 do 2.6.10) (1) (2) (3) (4)

(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.3)

(1) (2) (3) (4)

2.6.1 Civilna zaščita in reševanje 

2.6.2 Človekove pravice in civilne svoboščine 

2.6.3 Varstvo okolja in ohranjanje narave

2.6.4 Kultura in umetnost 

2.6.5 Socialna dejavnost

2.6.6 Rekreacija

2.6.7 Turizem 

2.6.8 Vzgoja in izobraževanje

2.6.9 Zdravje

2.6.10 Človek, narava in družbene vrednote

2.7 Opis morebitne problematike pri izvajanju prostovoljstva, pobude in predlogi

(Največ 500 znakov vključno s presledki)

Datum oddaje poročila o prostovoljstvu: Osebno ime zakonitega zastopnika:

Do 18. leta

Od vključno 18. 

do 30. leta 

Od vključno 30. 

do 60. leta

Od vključno 60. 

leta dalje

(5 = 1 + 2 + 3 + 4)

(5 = 1 + 2 + 3 + 4)

 
 


