
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

PPRRIIGGLLAASSIITTEEVV
VV VVPPIISSNNIIKK PPRROOSSTTOOVVOOLLJJSSKKIIHH OORRGGAANNIIZZAACCIIJJ IINN OORRGGAANNIIZZAACCIIJJ SS

PPRROOSSTTOOVVOOLLJJSSKKIIMM PPRROOGGRRAAMMOOMM
A. Vpis B. Sprememba

1 MATIČNA ŠTEVILKA:

2 *Naziv pravne osebe:

3 *Sedež in naslov pravne osebe:

4 *Pravnoorganizacijska oblika pravne osebe:

5 *Glavna dejavnost pravne osebe:

OPOZORILO: Podatki označeni z * od 2 do 5 točke, se pridobijo iz Poslovnega registra Slovenije

6

Podatki o zakonitem zastopniku:

Osebno ime EMŠO Naslov prebivališča

1.

2.

(v primeru več zastopnikov priložiti sklep / odločbo oz. akt o ustanovitvi)

7

Izjavljamo, da smo seznanjeni z Zakonom o prostovoljstvu in da je delovanje pravne osebe, ki jo kot zastopnik
priglašam za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, po zakonu
opredeljeno kot nepridobitno in da njena osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva, določeno v 2.
členu tega zakona ter, da pravna oseba, ki jo zastopam zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali
da se v okviru njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja v splošno korist ali, da izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka
9. člena zakona. Številka ----------------------- in datum ------------------ vpisa v Razvidu humanitarnih organizacij.

8

* Izjavljam, da smo seznanjeni z Zakonom o prostovoljstvu in da smo na podlagi drugega odstavka 7. člena tega
zakona kot pravna oseba javnega prava (javni zavod) ali oseba zasebnega prava, ki je za opravljanje storitev javne
službe pridobila koncesijo, in katere delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno, sprejeli poseben
prostovoljski program, ki je podlaga za vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim
programom.

(Žig in podpis)

OPOZORILO: Pod to rubriko se podpiše le zastopnik ali od njega pooblaščena oseba, in sicer osebe javnega prava ali zasebnega prava, ki so za
opravljanje storitev javne službe pridobila koncesijo, in katere delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.

9 Izjavljamo, da ne gre za organizacijo iz tretjega odstavka 9. člena Zakona o prostovoljstvu.

Prijavo izpolnil zakoniti zastopnik oziroma od njega pooblaščena oseba:

Osebno ime:

Podpis:

Datum:

Tel. za dodatna pojasnila:

(Žig in podpis)


