
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIGLASITVE V VPISNIK PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ 

 
Priglasitev v vpisnik prostovoljskih organizacij izpolnjujejo poslovni subjekti – pravne osebe zasebnega 
prava, ki so že vpisani v Poslovni register Slovenije (v nadaljevanju: PRS) in so organizirani kot 
društvo, zveza društev, podružnica tujih društev, zavod, skupnost zavodov, zavod v zasebni lasti, 
ustanova, sklad, nevladna organizacija, dobrodelna organizacija ali verska skupnost in podobna 
verska organizacija, z veljavnim statusom humanitarne organizacije. 
 
Za prvo leto, ko se poslovni subjekt vpiše v vpisnik prostovoljskih organizacij, poro�a le za obdobje od 
datuma priglasitve v vpisnik. 
 
Glede na namen izpolnitve priglasitve v vpisnik obkrožite ustrezno �rko: A – za ustanovitev, B – za 
spremembo.  
 
Priglasitev za vpis spremembe v vpisnik, pravne osebe izpolnijo le v primeru spremembe osebnih 
podatkov zakonitega zastopnika, št. vpisa humanitarne organizacije in izjav najkasneje v 15 dneh po 
nastanku spremembe. 
 
Prijavo izpolnite s tiskanimi �rkami.  
 
1. Mati�na številka vpišite 7 – mestno mati�no številko, ki vam je bila ob vpisu v PRS dolo�ena s 

strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES). 
Vpis mati�ne številke je v priglasitev obvezen. 

2. Naziv pravne osebe je popolno ime, pod katerim poslujete in je vpisan v PRS. Vpis ni obvezen, 
ker se podatki pridobijo iz PRS. 

3. Sedež in naslov pravne oseba je kraj, v katerem opravljate dejavnost in je vpisan v PRS. Sedež 
v PRS je opredeljen z ob�ino, naseljem, ulico in hišno številko, morebitnim dodatkom k hišni 
številki, poštno številko in krajem. Vpis ni obvezen, ker se podatki pridobijo iz PRS. 

4. Pravnoorganizacijska oblika pravne osebe je oblika organiziranja pravne osebe, ki vam je bila 
dolo�ena ob vpisu v PRS. Vpis ni obvezen, ker se podatki pridobijo iz PRS. 

5. Glavna dejavnost pravne osebe je dejavnost, ki vam je bila dolo�ena ob vpisu v PRS. Vpis ni 
obvezen, ker se podatki pridobijo iz PRS. 

6. Podatki o zakonitem zastopniku zajemajo podatke o osebah pooblaš�enih za zastopanje in so 
vpisani v PRS. 

− vpišite ime in priimek zastopnika, EMŠO, naslov stalnega ali za�asnega prebivališ�a 
iz osebnega dokumenta ter še ime države, �e zastopnik ni državljan Republike 
Slovenije, 

− �e je zastopnikov ve�, priložite sklep, odlo�bo ali akt o ustanovitvi, v katerem morajo 
biti navedeni pravilni podatki zastopnikov. 

7. in 8. Izjavi o seznanitvi z dolo�bami Zakona o prostovoljstvu in izpolnjevanju pogojev za vpis v 
vpisnik prostovoljskih organizacij. Številko vpisa v razvid humanitarne organizacije vpišite, �e ste 
vpisani v razvid humanitarnih organizacij, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve. 
 

Priglasitev izpolni zakoniti zastopnik oziroma od njega pooblaš�ena oseba, ki vpiše svoje ime in 
priimek, podpis, telefon ter datum prijave.  
 
Izpolnjeno priglasitev pošljite na krajevno pristojno izpostavo AJPES. 

 

Izpostava AJPES Naslov  Telefon Telefaks 
Ljubljana Cesta v Kle�e 12, 1000 Ljubljana 01 583 33 00 01 583 33 60 
Celje Gub�eva 2, 3000 Celje 03 426 73 02 03 426 73 60 
Koper Pristaniška ulica 10, 6000 Koper 05 612 10 00 05 612 10 30 
Kranj Slovenski trg 2, 4000 Kranj 04 281 09 40 04 281 09 45 
Krško Cesta 4. julija 42, 8270 Krško 07 488 29 40 07 488 29 35 
Maribor Trg Leona Štuklja 10, 2000 Maribor 02 235 25 00 02 235 25 26 
Murska Sobota Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 02 530 09 80 02 530 09 78 
Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 05 338 62 00 05 338 62 03 
Novo mesto Ko�evarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto 07 391 34 00 07 391 34 10 
Postojna Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna 05 700 07 40 05 726 53 46 
Trbovlje Sallaumines 2, 1420 Trbovlje 03 562 58 00 03 562 58 10 
Velenje Rudarska cesta 3, 3320 Velenje 03 898 75 00 03 898 75 20 


