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31. DECEMBER 2021 | Nacionalni statistični program  2017-2019 | Posodobitev 2019

1. PODATKI IZ MATIČNEGA REGISTRA IN STANJE DEJAVNOSTI 

Aktivna je enota, ki na referenčni datum 
izvaja dejavnosti - četudi sezonskega 
značaja - in v ta namen zaposluje človeške 
in ekonomske vire. 

Neaktivna je enota, ki na referenčni 
datum ne izvaja dejavnosti in ne zaposluje 
človeških in ekonomskih virov ali enota ki je 
začasno prekinila svojo dejavnost zaradi 
izrednih zdravstvenih razmer zaradi pande-
mije Covid-19 ali zaradi nepredvidenih 
dogodkov (požar, potres itd.), prenovitve, 
nepredvidenih ekonomskih težav. Neaktivna 
je tudi enota, ki kljub formalni ustanovitvi še 
ni začela z dejavnostjo, enota v postopku 
likvidacije, enota z uvedenim postopkom 
stečaja likvidacijske narave. 

Z dejavnostjo je prenehala enota, ki je 
dokončno zaključila svojo dejavnost s popol-
no likvidacijo svojega premoženja. Datum 
prenehanja dejavnosti je trenutek, v katerem 
dejavnost dejansko preneha in/ali enota izda 
objavo o prenehanju dejavnosti. Kot prene-
hanje dejavnosti ne veljata preselitev na 
drugo lokacijo ali sprememba lastniškega 
deleža enote. 

a 

b 

c 

1.2  Neprofitna organizacija v trenutku izpolnjevanja vprašalnika je: 

1.1  Podatki o enotnem ali centralnem sedežu neprofitne organizacije 
 Če neprofitna organizacija deluje na več sedežih, je njen glavni sedež, v katerem dejansko potekajo upravne dejavnosti ter      

vodenje neprofitne organizacije in kjer delujejo njeni institucionalni, upravni in predstavniški organi. 

1.1.1  Naziv 

1.1.2  Naslov 

1.1.3  Občina 

1.1.5  Pokrajina 

1.1.6  Spletna stran 

1.1.7  E-mail   

1.1.8  Certificirana elek-
tronska pošta   

1.1.9  Telefon  1.1.10 Davčna številka  

1.3  Neprofitna organizacija je bila na dan 31. 12. 2021:  

1 Aktivna   a 

3 Prenehanje 
dejavnosti c 

2 Neaktivna  b 
izpolnite samo vprašanja 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.2.1, 
2.1, 5.1, 5.1.1, 5.6, 8.1, 8.2  

1 Aktivna    a 

2 Neaktivna  b 

3 Prenehanje 
dejavnosti c 

od 
Dan Mesec Leto 

če je navedeni datum pred 01/01/2021 
pojdite na vprašanje 8.1  

1.1.4  Poštna številka   
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1.4  Kako je neprofitna organizacija v letu 2020 in 2021 izvajala svoje dejavnosti?  
 (En odgovor v vsakem stolpcu) 

1 Neprekinjeno 
delovanje po 
zakonu               
v celem letu 

2 S prekinitvami    
v nekaterih   
mesecih leta 

3 Občasni            
in priložnostni 
način delovanja 

4 Ni izvajala      
dejavnosti zaradi 
neaktivnosti      
ali prenehanja 
dejavnosti        
od začetka leta 

2020 2021 1.4.1 Koliko mesecev je bila aktivnost neprofitne organizacije prekinjena? 

2020 2021 

1.4.2 Ali je bila aktivnost v letu 2020 ali 2021 prekinjena zaradi 
izrednih zdravstvenih razmer zaradi pandemije Covid-19? 

1 Da 

2 Ne 

2021 2020 

4 Težave pri nabavi blaga in storitev      
potrebnih za dejavnost (vključno              
z nabavo osebne zaščitne opreme) 

3 Nezmožnost zagotavljanja ustreznih   
varnostnih ukrepov za omejevanje   
okužb pri izvajanju dejavnosti             
(npr. neustrezni lokali) 

2 Nezmožnost izvajanja delovne            
dejavnosti na daljavo ali pametnega dela 
(dejavnost neprofitne organizacije           
je mogoče izvajati samo v živo) 

1 Vladni odlok o obvladovanju pandemije 

1.4.2.1 Iz katerih od naslednjih vzrokov je prišlo do 
prekinitve dejavnosti? 

 (V enem stolpcu je možnih več odgovorov) 

Navedite število mesecev 

5 Upad povpraševanja uporabnikov 

6 Odsotnost plačanih delavcev ali           
prostovoljcev zaradi neposrednih okužb 

7 Odsotnost plačanih delavcev                     
ali prostovoljcev zaradi samoizolacije          
ali nege družinskih članov 

8 Drug vzrok  
 Navedite  

2020 

2021 
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2.2  Ali je neprofitna organizacija v trenutku izpolnjevanja vprašalnika vpisana v Enotni državni register 
tretjega sektorja? 

2.2.1 Ali nameravate neprofitno organizacijo vpisati v Enotni državni register 
tretjega sektorja? 

1 Da 

2 Ne

1 Da   

2 Ne, vendar so v teku postopki za vpis/preselitev 

3 Ne 

2.2.2 Iz katerih vzrokov ni vpisana in je ne nameravate vpisati? 
 (Možnih več odgovorov) 

pojdite na vprašanje 2.3 

1 Neprofitna organizacija ne ustreza po zakonu predvidenim zahtevam 

2 Vpis ne prinaša prednosti za neprofitno organizacijo 

3 Vpis je preveč kompliciran z upravnega in/ali organizacijskega vidika 

5 Drug vzrok            Navedite  

4 Vpis pomeni preveč zavezujočih obveznosti  

2.1  Pravna oblika neprofitne organizacije. 
 Pravna oblika neprofitne organizacije je navedena        

v ustanovitvenem aktu ali v statutu     . 
 Za pojasnila o pravnih oblikah neprofitnih organizacij 

glej Prilogo 1. 

a 

2. INSTITUCIONALNA UREDITEV 

Pravne oblike ne predstavljajo status ali kvalifikacije, pridobljene 
na podlagi posebnih zakonov, kot so na primer status organizacije 
tretjega sektorja (ETS) ali socialnega podjetja, status neprofitne    
socialne organizacije (ONLUS), prostovoljne organizacije, društva za 
socialno promocijo, nevladne organizacije (NVO), amaterskega šport-
nega društva, moralne organizacije. 

a 

1 Društvo 

2 Socialna zadruga 

3 Fundacija 

4 Cerkvena organizacija 

5 Društvo za vzajemno pomoč 

6 Amaterska športna družba 

7 Odbor 

8 Konzorcij privatnega prava  

9 Druga organizacija privatnega prava na neprofitni osnovi 
(vključno s socialnimi podjetji) 
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2.3 Iz katerih vzrokov je vpisana ali jo nameravate vpisati? 
 (Možnih več odgovorov) 

9 Drug vzrok            Navedite  

1 Uradna preselitev 

2 Izpolnjevanje zahtev definicije organizacij tretjega sektorja in njenim vrednotam po Uredbi z zakonodajno močjo 117/2017 

3 Dostop do olajšav, subvencij 

4 Garancija za boljšo transparentnost do družbenikov, partnerjev, donatorjev 

5 Boljša prepoznavnost 

6 Lažje zbiranje denarnih sredstev  

7 Sodelovanje z drugimi organizacijami tretjega sektorja 

8 Dostop do oblik sodelovanja, sklepanja zaupnih dogovorov in/ali pogodb z javnimi upravami 

2.4  Ali ima neprofitna organizacija družbenike ali člane - fizične ali pravne osebe - z glasovalno pravico? 

1 Da, samo fizične osebe 

2 Da, samo pravne osebe 

2.4.1 

2.4.2 Kakšno je bilo število družbenikov ali članov - pravnih oseb - z glasovalno pravico na dan 31. 12. 2021? 

3 Skupaj  

2 Ženske 

1 Moški  

4 Skupaj  

1 Organizacije in/ali javna podjetja 

2 Privatna podjetja 

3 Neprofitne organizacije 

4 Ne 

3 Da, tako fizične          
kot pravne osebe 

pojdite na vprašanje 2.4.1 in nato na vprašanje 2.5 

pojdite na vprašanje 2.4.1 

pojdite na vprašanje 2.4.2 

pojdite na vprašanje 2.6 

2.5  Komu so namenjene storitve, ki jih ponuja neprofitna organizacija? 

1 Samo družbenikom/članom 

2 Tako družbenikom/članom kot drugim 

3 Samo drugim 
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Je upravni organ institucionalni subjekt, 
ki nadzira dejavnosti in upravljanje neprofitne 
organizacije.  

a 

2.6.1 Koliko članov je imel uradni upravni organ, moških 
in žensk, na dan 31. 12. 2021? 

1 Da 

2 Ne 

Člani 

Moški Ženske Skupaj 

2.6  Ali ima neprofitna organizacija 
upravni organ     ?  a 

Število 

2.6.1.1 Koliko članov je imel uradni upravni organ, tudi družbe-
nikov ali članov, moških in žensk, na dan 31. 12. 2021?  

Člani upravnega        
organa - družbeniki/člani           
z glasovalno pravico 

Moški Ženske Skupaj 

2.6.2  Koliko članov je imel upravni organ, z navedbo     
položaja ali prevladujoče vloge v neprofitni            
organizaciji, na dan 31. 12. 2021? 

4 Donatorji  

3 Uporabniki/stranke/prejemniki 

2 Prostovoljci  

1 Plačani delavci  

5 Dobavitelji blaga in storitev  

6 Ponudniki kapitala 

7 Drugi člani z drugačnim položajem ali vlogo  
 Navedite 

8 Skupaj  

b 

c 

c 

c 

c 

2.6.3 Koliko članov je imel uradni upravni organ na dan 31. 12. 2021,                                        
ki so bili imenovani/predlagani s strani enega od spodaj navedenih organov:  

4 Ostale neprofitne organizacije 

3 Ustanovitelj/ustanovitelji 

2 Prejšnji upravni organ  

1 Skupščina družbenikov/članov (če obstaja) 

5 Privatna podjetja 

6 Organizacije/javna podjetja 

7 Drugo   
 Navedite 

8 Skupaj  

Število 

Upoštevajte zaposlene dela-
vce, delavce s pogodbo stalnem 
delovnem razmerju, delavce s 
pogodbo o priložnostnem delu. Ne 
upoštevajte začasnih delavcev (prej 
trenutni delavci), napotenih in/ali 
dodeljenih delavcev; delavcev, ki 
so za petletno obdobje pred upoko-
jitvijo zaprosili za oprostitev od dela 
(v skladu z Zakonom 133/2008); 
delavcev, ki delajo po režimu pa-
všalnega DDV-ja.   

Vključeni so morebitni pred-
stavniki fizičnih oseb (podjetja, 
javne organizacije ali neprofitne 
organizacije) v funkciji uporabnikov, 
donatorjev, dobaviteljev blaga in 
storitev ali ponudnikov kapitala.  

c 

b 
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3.1  Ali je neprofitna organizacija na dan 31. 12. 2021  
med osebjem imela plačane delavce     ? 

3. ČLOVEŠKI VIRI 

1 Da 

2 Ne

Upoštevajte zaposlene delavce, delavce s pogodbo 
o usklajenem in neprekinjenem sodelovanju, delavce s 
pogodbo o priložnostnem delu.  
Ne upoštevajte začasnih delavcev (prej trenutni delavci), 
napotenih in/ali dodeljenih delavcev; delavcev, ki so za 
petletno obdobje pred upokojitvijo zaprosili za oprostitev 
od dela (v skladu z Zakonom 133/2008); delavcev, ki 
delajo po režimu pavšalnega DDV-ja. 

Vključeni so: zaposleni s pogodbo za nedoločen čas 
in zaposleni s pogodbo za določen čas, sezonski ali 
občasni delavci; delavci s pogodbo o ponovni vključitvi v 
trg delovne sile ali  s pogodbo o vajeništvu; družbeniki, ki 
dejansko delajo v neprofitni organizaciji, za katere so 
plačani prispevki za socialno zavarovanje; verske osebe, 
ki opravljajo svojo dejavnost v neprofitni organizaciji in 
niso vpisani v enotno knjigo dela organizacije. Število 
zaposlenih delavcev zajema tudi osebje, ki je začasno 
odsotno iz različnih vzrokov: dopust, bolniška, porod-
niška, nadomestilo za čakanje na delo. 

Niso zajeti: 
delavci v usklajenem in stalnem delovnem razmerju 

administrativno-upravne narave in neprofesionalne 
narave,  ki je sklenjeno v korist amaterskih športnih 
družb ali društev, amaterskih zborov, glasbenih in 
igralskih skupin, ki jih morate, če obstajajo, navesti v 
točki 3; 

športni trenerji, tehniki, sodniki, vodje amaterskih 
športnih prireditev, športniki in podobne osebe, ki pre-
jemajo plačilo za opravljanje amaterskih športnih deja-
vnosti, ki morajo biti navedeni v točki 4.1, če so prisot-
ni;  

 športniki, tehniki, trenerji, sodniki, športni direktorji, ki 
prejemajo pavšalno povračilo stroškov, kilometrino, 
nagrade za dosežene športne rezultate in ki morajo biti 
navedeni v točki 4.2. 

Zajeti so: 
športniki, tehniki, trenerji, sodniki, športni direktorji, ki 

prejemajo nadomestila in/ali plačila na osnovi poseb-
nih pogodb o sodelovanju in/ali zadolžitev (67. člen 
TUIR - Enotni tekst o davku na dobiček); 

 administrativni sodelavci, ki prejemajo nadomestila in 
plačila za izvajanje športnih dejavnosti v skladu s 67. 
členom TUIR. 

Izvzeti so: športniki, tehniki, trenerji, sodniki, športni 
direktorji, ki prejemajo pavšalno povračilo stroškov,  
kilometrino, nagrade za dosežene športne rezultate.  

Pogodba o priložnostnem delu se sklene v primeru 
priložnostnega, občasnega ali zmanjšanega obsega dela 
v skladu s 54. členom in dodatki Uredbe z zakonodajno 
močjo št. 50/2017, ki je bila spremenjena z Zakonom št. 
96/2017. 

Družbeniki/člani, ki opravljajo svojo dejavnost na 
prostovoljni, svobodni in brezplačni osnovi se smatrajo 
za prostovoljce in jih morate navesti v vprašanju 3.2.1. 
Ne smejo biti zajeti: 
darovalci krvi, organov, kostnega mozga in tkiv, razen 
če opravljajo tudi prostovoljno delo v neprofitni organi-
zaciji; 

verske osebe, ki delajo v neprofitni ustanovi, ne da bi 
za to prejemale kakršno koli plačilo. Navesti jih morate 
pod vprašanjem 3.5.1, če niso vpisani v enotno knjigo 
dela (prej plačilna knjiga); 

 prostovoljci Univerzalne civilne službe; 
 družbeniki/člani, ki občasno pomagajo socialnim   

delavcem pri opravljanju njihovih funkcij. 

Cilj dejavnosti prostovoljca je opravljanje altruističnih 
in solidarnostnih storitev v korist drugih posameznikov ali 
širše skupnosti ali za namene organizacije. Po dogovoru 
so med "osebje" opredeljeni prostovoljci, na katere se 
neprofitna organizacija lahko zanese pri izvajanju svojih 
dejavnosti. 

a 

b 

c 

3.1.1 Koliko plačanih delavcev je bilo med osebjem       
na dan 31. 12. 2021, po vrsti pogodbe in po številu 
moških in žensk? 

4 Športni trenerji,     
tehniki, sodniki, vodje 
amaterskih športnih 
prireditev, športniki   
in podobne osebe,    
ki prejemajo:  

3 Delavci v usklajenem 
in stalnem delovnem 
razmerju administrati-
vno-upravne narave 
in neprofesionalne 
narave, ki je sklenjeno 
v korist amaterskih 
športnih družb ali 
društev, amaterskih 
zborov, glasbenih in 
igralskih skupin 

2 Delavci s pogodbo     
o usklajenem            
in neprekinjenem   
delovnem razmerju  

1 Zaposleni  

4.1 nadomestila za 
izvajanje amater-
skih športnih    
dejavnosti 

d 

e 

f 

Skupaj Moški Ženske 

pojdite na vprašanje 3.2 

a 

b 

c 

d 

h 

g 

3.2  Ali je na dan 31.12.2021 neprofitna organizacija med  
osebjem imela prostovoljce     ?  

 Prostovoljec je oseba, ki opravlja svoje delo pri neprofitni organizaciji, 
tudi občasno, brez prejemanja kakršnega koli nadomestila.  

5 Delavci s pogodbo     
o priložnostnem    
delu f 

4.2 samo dnevnice, 
pavšalna povra-
čila stroškov,  
nagrade za    
izvajanje ama-
terskih športnih 
dejavnosti 

6 Skupaj   

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 3.4 

e 

g 

h 
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Zajeti so oproščeni od dela po Zakonu 133/2008. 

Zajeti so gospodinje, brezposelni, neaktivne osebe in 
invalidi. 

a 

b 

3.2.2  Koliko prostovoljcev je bilo med osebjem, moških in žensk ter po starostni skupini, na dan 31. 12. 2021? 

1 Do 18 let 

Skupaj Moški Ženske 

2 Prenehali z delom (upokojenci) a 

4 Drug status b 

2 Od 19 do 29 let 

3 Od 30 do 54 let 

4 Od 55 do 64 let 

5 65 let in več 

6 Skupaj   

3.2.3  Koliko prostovoljcev je bilo med osebjem, 
moških in žensk in po statusu aktivnosti, 
na dan 31. 12. 2021? 

1 Zaposleni 

Skupaj Moški Ženske 

3 Študenti 

5 Skupaj   

2 Tuje državljanstvo (zajeto dvojno državljanstvo,        
od katerega je eno italijansko) 

3.2.4  Koliko prostovoljcev je bilo med osebjem, moških in žensk in po državljanstvu, na dan 31. 12. 2021?  

1 Italijansko 

Skupaj Moški Ženske 

3 Skupaj   

 Starostna skupina 

 Status aktivnosti  

 Državljanstvo 

3.2.1 Koliko prostovoljcev je bilo med osebjem, moških in žensk, na dan 31. 12. 2021?  

Prostovoljci   

Prostovoljci  - družbeniki/člani z glasovalno pravico 

3.2.1.1  Koliko prostovoljcev med osebjem je bilo tudi družbenikov ali članov z glasovalno pravico, moških in 
žensk, na dan 31. 12. 2021? 

Skupaj Moški Ženske 

Skupaj Moški Ženske 
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3.3  Upoštevajte število prostovoljcev, ki so delali v običajnem mesecu, in jih razdelite glede na povprečno  
število opravljenih ur v mesecu, pri čemer jih ločite med moškimi in ženskami: 

Prostovoljci Univerzalne civilne službe so mladi med 18. in 
28. letom starosti, ki so izbrani za projekte namenjene neobo-
roženi in nenasilni obrambi domovine, izobraževanju, miru med 
narodi in spodbujanju temeljnih vrednot Republike Italije ter z 
ukrepi za skupnosti in ozemlje (Zakonodajni odlok št. 40 z dne 6. 
marca 2017: Uvedba in ureditev univerzalne civilne službe v skla-
du z 8. členom Zakona št. 106 z dne 6. junija 2016, Uradni list 
Republike Italije, redna izdaja št. 78 z dne 3. aprila 2017). 

c 

3.5 Ali je neprofitna organizacija imela med osebjem 
verske osebe      na dan 31. 12. 2021?  d 

1 Od 1 do 5 ur 

Moški Ženske 

2 Od 6 do 10 ur 

3 Od 11 do 20 ur 

4 Od 21 do 40 ur 

6 Skupaj   

 Razred opravljenih ur 

3.4  Na dan 31. 12. 2021 so bili pri neprofitni             
organizaciji angažirani prostovoljci Univerzalne 
civilne službe     ? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 3.5 

c 

3.4.1  Koliko prostovoljcev Univerzalne civilne službe je bilo med osebjem, moških in žensk, na dan 31. 12. 2021? 

Prostovoljci Univerzalne civilne službe  

Verske osebe so pripadniki duhovščine ali verskega reda/
skupnosti, ki opravljajo svojo dejavnost v neprofitni organizaciji 
brez prejemanja plačila.  
Verske osebe, ki so vpisane v enotno knjigo dela neprofitne   
organizacije, morate navesti med zaposlene v 1. točki vprašanja 
3.1.1. 

d 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 3.6 

3.5.1  Koliko verskih oseb je bilo med osebjem, moških in žensk, na dan 31. 12. 2021? 

Verske osebe  

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 3.6 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V VPRAŠANJU 3.1 NAVEDLI PLAČANE DELAVCE 
IN/ALI PROSTOVOLJCE V VPRAŠANJU 3.2 

1 Redno (po načrtovanem delovnem času) a 

2 Občasno ali priložnostno (brez načrtovanja               
ali priložnostno opravljanje dela) b 

3.2.5 Na dan 31.12.2021 koliko je bilo prostovoljcev, 
moških in žensk, med osebjem, ki so redno 
opravljali svojo dejavnost, in koliko jih je           
opravljajo svojo dejavnost, občasno                  
ali priložnostno? 

Prostovoljci, ki so opravljali svojo dejavnost neprekinjeno v 
enem tednu, mesecu ali letu.  

Prostovoljci, ki so svojo dejavnost opravljali občasno, to je v 
omejenem obsegu glede na priložnostne dejavnosti brez dodat-
nega vključevanja v dejavnosti neprofitne organizacije. 

b 

a 

Skupaj Moški Ženske 

3 Skupaj   

Dejavnost 

5 41 ur in več 

Skupaj Ženske Moški 

Skupaj Ženske Moški 
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1 Podjetniki in višje vodstvo  
 Na primer: predsedniki, upravniki, direktorji in/ali vodje zdravstvenih, 

izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, organizacij nacionalnega  
in nadnacionalnega pomena, kot so politične stranke in sindikalne 
organizacije, humanitarne, športne, kulturne in podobne organizacije. 
Lastniki podjetij na področju zdravstva in socialne oskrbe,        
športnih, rekreativnih in nastanitvenih dejavnosti. 

Moški Ženske 

2 Strokovnjaki s področja matematičnih, fizikalnih,        
naravoslovnih in tehniških ved 

 Na primer: fiziki, kemiki, matematiki, statistiki, inženirji, arhitekti, 
analitiki in oblikovalci programske opreme, spletnih aplikacij      
in podatkovnih baz, geologi. 

3 Strokovnjaki na področju zdravja in znanosti za življenje 
 Na primer: zdravniki, biologi, botaniki, zoologi, agronomi           

in gozdarji, veterinarji, farmacevti. 

4 Strokovnjaki na področju izobraževanja in raziskovanj   
 Na primer: predšolski, osnovnošolski, srednješolski in višješolski 

učitelji, univerzitetni učitelji, inštruktorji, učitelji za invalide, 
razredni učitelji, poklicni vzgojitelji. 

5 Strokovnjaki na področju socialnih znanosti  
 Na primer: klinični psihologi in psihoterapevti, razvojni in peda-

goški psihologi, sociologi, ekonomisti, antropologi, geografi, 
arheologi, strokovnjaki za umetnost. 

6 Drugi intelektualni, znanstveni in visokospecializirani 
poklici  

 Na primer: projektanti, novinarji, pravni strokovnjaki, knjižničarji, 
muzejski kustosi, umetniki, oblikovalci, restavratorji kulturne 
dediščine, komunikacijski menedžerji, osebe odgovorne za 
zbiranje denarnih sredstev, koordinatorji projektov. 

 Direktorji in podjetniki, intelektualni poklici,                  
znanstveni poklici in visokospecializirani poklici Moški Ženske 

Plačani delavci Prostovoljci  

7 Tehnični poklici na področju zdravstva   
 Na primer: medicinske sestre in/ali babice; fizioterapevti;     

logopedi; poklicni pedagogi; terapevti; zdravstveni asistenti; 
zdravstveni, rehabilitacijski in dietetični tehniki; tehniki              
za okoljsko in delovno preventivo. 

8 Tehnični poklici na področju znanosti za življenje 
 Na primer: agronomski tehniki, gozdarski tehniki, zootehniki, 

laboratorijski tehniki za biokemijo in/ali veterino, živilski tehniki. 

9 Učitelji v poklicnem izobraževanju, inštruktorji, trenerji  
 Na primer: športniki, športni inštruktorji in/ali inštruktorji        

umetnostnih športnih tehnik, sodniki. 

10 Tehnični poklici na področju socialne storitve   
 Na primer: socialni delavci, tehniki za socialno reintegracijo      

in integracijo, medkulturni mediatorji; tehniki na zavodu            
za zaposlovanje; varnostniki in nadzorniki. 

11 Tehnični poklici na področju kulturnih storitev    
 Na primer: muzejski in bibliotekarski tehniki, restavratorski tehni-

ki, oblikovalci scenografije, maskerji, zvočni inženirji, kostumo-
grafi, snemalci, scenografi, fotografi, igralci, režiserji, glasbeniki.  

12 Drugi tehnični poklici   
 Na primer: spletni tehniki; upravljavci podatkovnih baz, omrežij 

in telematskih sistemov; tehniki za varčevanje z energijo           
in obnovljive vire energije; blagajniki; računovodje; tajniki;       
tehniki za odnose z javnostmi; vodje skladišč; tehniki za trženje               
v turizmu, vodje izletov; turistični vodiči, komunikacijski delavci; 
zbiralci sredstev. 

 Tehnični poklici 

3.6 Navedite število plačanih delavcev in prostovoljcev 
med osebjem na dan 31. 12. 2021, moških in žensk, 
ter delovno dejavnost, ki jo opravljajo v okviru    
neprofitne organizacije     : 

 Za dodatne informacije o delovnih dejavnostih glej Prilogo 2. 

a 

Upoštevajte dejansko opravljene dejavnosti plačanih    
delavcev in prostovoljcev v okviru neprofitne organizacije. V 
primeru da prostovoljec opravlja več dejavnosti, navedite    
prevladujočo dejavnost na osnovi porabljenega časa. 

a 
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13 Izvršilni pisarniški poklici   
 Na primer: uslužbenci zadolženi za tajniške funkcije, pisarniške 

stroje, gibanje denarja, svetovanje in podporo strankam, nadzor, 
hrambo in dostavo dokumentov, upravljanje osebja, sprejem. 

14 Kvalificirani poklici na področju zdravstvenih                      
in socialnih storitev 

 Na primer: socialno-zdravstveni delavci, socialni animatorji, ulični 
socialni delavci. 

15 Kvalificirani poklici na področju kulturnih, varnostnih,    
čistilnih in osebnih storitev  

 Na primer:  delavci v otroškem varstvu; igralniški delavci; socialni 
delavci; pomočniki na domu in podobno; osebje v kinematografih 
in gledališčih, rekreacijskih klubih, rekreacijskih in/ali športnih 
dejavnostih, nočnih klubih; trenerji in skrbniki živali; varnostniki, 
ekološki čuvaji. 

16 Kvalificirani poklici na področju trgovinske, nastanitvenih  
in gostinske dejavnosti 

 Na primer: prodajalci, zaposleni v prodaji, delavci v nastavitvenih 
dejavnostih, gostinski delavci, kuharji, spremljevalci na potovanjih 
(turistični vodiči in stevardese). 

 Izvršilni pisarniški in strokovni poklici v trgovskih                  
in storitvenih dejavnostih 

17 Nekvalificirano osebje na področju trgovine in storitev, 
rekreativnih in kulturnih dejavnosti, kmetijstva, vzdrževanja 
zelenih površin, gojenja in reje. 

 Na primer: promotorji, šolski delavci, nekvalificirano pisarniško 
osebje, nosači, čistilci, oskrbniki, ekološki delavci, strežniki,    
dostavljavci, delavci na področju embaliranje in skladiščniki, 
nekvalificirano osebje v kmetijstvu, oskrbniki ali negovalci živali. 

18 Obrtniki, specializirani delavci, kmetovalci in vozniki vozil 
 Na primer: obrtniki lesne, usnjarske ali tekstilne stroke; električarji, 

vodovodni inštalaterji, vozniki reševalnih vozil, vozniki vozil za 
socialni in šolski prevoz, mehaniki. 

 Nekvalificirani poklici, obrtniki, specializirani delavci,         
kmetovalci in vozniki 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 3.7 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V VPRAŠANJU 3.1 NAVEDLI PLAČANE DELAVCE  

3.7 Katere od spodaj navedenih iniciativ je neprofitna organizacija 
sprejela za svoje plačane delavce v triletnem obdobju 2019-2021?  

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 17) 

1 Starševski dopusti, ki presegajo zakonske okvirje 

3 Drseči delovni čas in/ali prilagoditev delovnega časa za starše  

4 Izobraževalni tečaji za nastop dela po porodniškem dopustu 

17 Ni pobude 

6 Agilno delo/pametno delo in/ali delo na daljavo 

7 Delitev delovnega mesta na dva zaposlena (job splitting/sharing) 

8 Storitve zdravstvene oskrbe 

Zajeti so: fleksibilnost pri začetku in 
prenehanju delovnega časa, odmoru za 
kosilo; prilagoditve delovnega časa glede 
na potrebe posameznika, posebej plačano 
nadurno delo.  

Zajeti so: skrajšani delovni čas po 
urah; skrajšani delovni čas na dnevni, 
tedenski, občasni, mešani osnovi; skraj-
šani delovni čas za določeno obdobje . 

Zajeti so: štipendije in podpore za 
izobraževanje; prispevki za varuške, jasli 
ali poletne tabore za otroke zaposlenih; 
vrtec v podjetju ali dogovori z javnimi in/ali 
privatnimi ustanovami (jasli, poletni centri 
itd.) 

Upravljanje raznolikosti in/ali vključe-
vanja pomeni sklop ukrepov in orodij, 
namenjenih upravljanju in vrednotenju 
raznolikosti delavcev (povezane s spolom, 
starostjo, državljanstvom, narodnostjo in/
ali etnično pripadnostjo, verskim prepriča-
njem ali invalidnostjo) ter spodbujanju 
njihovega vključevanja na delovnem   
mestu. 

a 

9 Dopolnilno zavarovanje 

11 Transportne storitve (in/ali prispevki) za pospeševanje mobilnosti 

12 Psihološko svetovanje in/ali svetovalec za spravne postopke 

13 Pobude za informiranje in izobraževanje o starševskih pravicah  

14 Pobude za informiranje in izobraževanje o enakih možnostih 

16 Druga pobuda         Navedite  

b 

c 

d 

5 Oblike skrajšanega delovnega časa b 

10 Dopolnilne denarne podpore za delavce/prostovoljce                              
z družinsko odgovornostjo c 

15 Politike za upravljanje raznolikosti       kot tudi za socialno vključevanje prikrajšanih oseb, 
ki presega zakonske okvire. 

d 

2 Drseči delovni čas a 

Moški Ženske Moški Ženske 

Plačani delavci  Prostovoljci  

 SKUPAJ 
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3.8.1 Navedite, v katera od spodnjih strokovnih področij je neprofitna 
organizacija investirala za svoje plačane delavce in prostovoljce:  

  (V enem stolpcu je možnih več odgovorov) 

Prostovoljci 
Plačani 
delavci 

4 Načrtovanje, upravljanje, finančno poročanje,                              
monitoring in vrednotenje 

3 Upravljanje človeških virov 

2 Ekonomsko-finančno upravljanje 

1 Strateško načrtovanje 

6 Vrednotenje socialnega vpliva 

7 Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) 

8 Zbiranje finančnih sredstev 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 3.8 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V VPRAŠANJU 3.1 NAVEDLI PLAČANE DELAVCE 
IN/ALI PROSTOVOLJCE V VPRAŠANJU 3.2 

3.8  Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 investirala v izobraževanje svojih plačanih delavcev 
in/ali prostovoljcev? 

1 Da

2 Ne pojdite na vprašanje 3.9 

Področja 

11 Tuji jeziki 

10 Komunikacijske veščine 

9 Zunanja komunikacija in odnosi z javnostjo 

12 Operativno-tehnično izobraževanje 

13 Drugo strokovno področje 
 Navedite  

Zajeti so specifični izobraževalni 
tečaji o iskanju in upravljanju prosto-
voljcev.  

Zajeti so izobraževalni tečaji o upo-
rabi evropskih sredstev. 

V skladu z 2. odstavkom 55. člena 
Uredba z  zakonodajno močjo 117/2017 
je namen sonačrtovanja projektov javne 
uprave, ki vodi postopek, opredeliti 
potrebe, ki jih je treba zadovoljiti,    
ukrepe, potrebne v ta namen, metode 
za njihovo izvajanje in razpoložljiva 
sredstva. 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena 
Uredbe z zakonodajno močjo 117/2017 
je sonačrtovanje namenjeno opredelitvi 
in po potrebi realizaciji specifičnih storit-
venih projektov in ukrepov za zadovol-
jevanje določenih potreb v luči načrto-
valnih orodij v skladu z 2. odstavkom. 

Zajete so v tečajih o grafičnem 
oblikovanju in digitalizaciji. 

Zajeti so izobraževalni tečaji o  
digitalni komunikaciji in družabnem 
omrežju. 

Zajeti so izobraževalni tečaji o  
medosebni komunikaciji, psihološkem 
poslušanju, konfliktnih kretnjah, 
reševanju problemov. 

Zajeti so specifični izobraževalni 
tečaji o dejavnostih, ki jih izvaja neprofit-
na organizacija. 

a 

b 

c 

d 

e 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 3.8 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V VPRAŠANJU 3.1 NAVEDLI PLAČANE DELAVCE 
IN/ALI PROSTOVOLJCE V VPRAŠANJU 3.2 

3.9  Ali neprofitna organizacija v naslednjem triletnem obdobju 2022-2024 namerava investirati v izobraževanje 
svojih plačanih delavcev in/ali prostovoljcev? 

1 Da

2 Ne pojdite na vprašanje 3.10 

5 Sonačrtovanje      in/ali soprojektiranju 

f 

a 

b 

c d 

e 

g 

h 

f 

g 

h 

Plačani delavci  

Prostovoljci  
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3.9.1 Indicare in quali delle seguenti aree di competenza l’istituzione 
non profit intende investire nel prossimo triennio 2022-2024: 

  (V enem stolpcu je možnih več odgovorov) 
Prostovoljci Plačani 

delavci  Področja 

13 Drugo strokovno področje 
 Navedite  

Plačani delavci  

Prostovoljci  

3.10 Ali neprofitna organizacija v naslednjem triletnem obdobju 2022-2024 namerava pridobiti nove plačane delavce? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 3.11 

3.10.1 Na katerih strokovnih področjih namerava neprofitna organizacija pridobiti nove plačane delavce? 
  (Možnih več odgovorov) 

1 Strateško načrtovanje 

4 Načrtovanje, upravljanje, finančno poročanje, monitoring in vrednotenje 

3 Upravljanje človeških virov 

2 Ekonomsko-finančno upravljanje 

6 Vrednotenje socialnega vpliva 

7 Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) 

8 Zbiranje finančnih sredstev 

11 Tuji jeziki 

10 Komunikacijske veščine 

9 Zunanja komunikacija in odnosi z javnostjo 

12 Drugo področje       Navedite 

5 Sonačrtovanje      in/ali soprojektiranju c d 

4 Načrtovanje, upravljanje, finančno poročanje,                              
monitoring in vrednotenje 

3 Upravljanje človeških virov 

2 Ekonomsko-finančno upravljanje 

1 Strateško načrtovanje 

6 Vrednotenje socialnega vpliva 

7 Informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT) 

8 Zbiranje finančnih sredstev 

11 Tuji jeziki 

10 Komunikacijske veščine 

9 Zunanja komunikacija in odnosi z javnostjo 

12 Operativno-tehnično izobraževanje 

5 Sonačrtovanje      in/ali soprojektiranju 

f 

a 

b 

c d 

e 

g 

h 

Zajeti so specifični izobraževalni 
tečaji o iskanju in upravljanju prosto-
voljcev.  

Zajeti so izobraževalni tečaji o upo-
rabi evropskih sredstev. 

V skladu z 2. odstavkom 55. člena 
Uredba z  zakonodajno močjo 117/2017 
je namen sonačrtovanja projektov javne 
uprave, ki vodi postopek, opredeliti 
potrebe, ki jih je treba zadovoljiti,    
ukrepe, potrebne v ta namen, metode 
za njihovo izvajanje in razpoložljiva 
sredstva. 

V skladu s 3. odstavkom 55. člena 
Uredbe z zakonodajno močjo 117/2017 
je sonačrtovanje namenjeno opredelitvi 
in po potrebi realizaciji specifičnih storit-
venih projektov in ukrepov za zadovol-
jevanje določenih potreb v luči načrto-
valnih orodij v skladu z 2. odstavkom. 

Zajete so v tečajih o grafičnem 
oblikovanju in digitalizaciji. 

Zajeti so izobraževalni tečaji o  
digitalni komunikaciji in družabnem 
omrežju. 

Zajeti so izobraževalni tečaji o  
medosebni komunikaciji, psihološkem 
poslušanju, konfliktnih kretnjah, 
reševanju problemov. 

Zajeti so specifični izobraževalni 
tečaji o dejavnostih, ki jih izvaja neprofit-
na organizacija. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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3.11.1 Katere posledice je utrpela pri upravljanju plačanih delavcev? 
  (V enem stolpcu je možnih več odgovorov ali samo odgovor 0) 

2021 2020 

3 Uporaba agilnega dela (ali pametnega dela) 

2 Pridobitev zunanjih sodelavcev 

1 Zaposlitev delavcev 

0 Ni bilo plačanih delavcev 

5 Znižanje (ali prilagoditev) delovnega časa 

6 Odpuščanje in/ali ni bilo podaljšanja pogodb o delu ali sodelovanju 

7 Uporaba nadomestila za čakanje na delo 

3.11 Ali je neprofitna organizacija utrpela posledice pri upravljanju plačanih delavcev in prostovoljcev zaradi 
izrednih zdravstvenih razmer zaradi pandemije Covid-19 v dvoletnem obdobju 2020-2021? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 4.1 

8 Druge posledice  
 Navedite  

4 Podaljšanje delovnega časa 

2020 

2021 

3.11.2 Katere posledice je utrpela pri upravljanju prostovoljcev? 
  (V enem stolpcu je možnih več odgovorov ali samo odgovor 0) 

2021 2020 

3 Zvišanje števila opravljenih ur 

2 Izvajanje dejavnosti na daljavo 

1 Zaposlitev/vključevanje novih prostovoljcev 

0 Ni bilo prostovoljcev 

5 Omejitev/zmanjšanje opravljenih dejavnosti 

6 Povečanje ali prilagoditev opravljenih dejavnosti 

7 Znižanje števila prostovoljcev 

8 Druge posledice 
 Navedite  

4 Znižanje (ali prilagoditev) števila opravljenih ur 

2020 

2021 
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4.1 Kakšne bilančne rezultate je neprofitna organizacija 
zabeležila v dvoletnem obdobju 2020-2021? 

 (V vsakem stolpcu je možen en odgovor) 

4. EKONOMSKI VIRI 

1 Prihodki višji od odhodkov 

2020  2021  

2 Prihodki manjši od odhodkov 

3 Izravnava 

4.2 Kakšne spremembe letnega računovodskega izkaza je neprofitna 
organizacija zabeležila v dvoletnem obdobju 2020-2021? 

 (V vsakem stolpcu je možen en odgovor) 

1 Spremembe so skoraj nične                              
(zvišanje ali znižanje med 0 % in 5 %)  

2 Zmanjšanje manj kot 10 %  

3 Zmanjšanje večje od 10%  

Prihodki od 
javnih virov 

Prihodki od 
privatnih virov 

2020/2019  

Prihodki od 
javnih virov 

Prihodki od 
privatnih virov 

2021/2020 

4 Zvišanje pod 10 % 

5 Zvišanje med 10 % in 25 % 

6 Zvišanje nad 25 % 

Glede na ustrezno vrednost letnega računo-
vodskega izkaza navedite spremembe v letu 
2020 v primerjavi z letom 2019 in v letu 2021 v 
primerjavi z letom 2020. 

a 

Načelo upoštevanja poslovnega dogodka 
vsebuje prejemke in obveznosti, ki jih neprofitna 
organizacija pripiše letu 2021, čeprav se s tem 
povezane denarne transakcije še niso zgodile.  

Denarna bilanca stanja prikazuje dejansko 
plačane stroške in dejansko prejete prihodke 
neprofitne organizacije v letu 2021.  

Denarno računovodstvo za dejavnosti orga-
nizacije in računovodstvo po načelu nastanka 
poslovnega dogodka za komercialne dejavnosti. 
Neprofitne organizacije, ki pripravljajo hibridne 
računovodske izkaze, morajo v denarno bilanco 
vključiti tudi prejemke in odhodke od poslovnih 
dejavnosti. 

d 

b 

c 

4.3 Navedite vrsto letnega računovodskega izkaza/izkaza         
finančnega izida za neprofitno organizacijo za leto 2021:  

 Neprofitna organizacija, ki ne potrdi zaključne bilance stanja za koledarsko 
leto (31. 12. 2021), se mora sklicevati na zadnjo zaključeno bilanco za leto 
2021. 

1 Načelo upoštevanja poslovnega 
dogodka      (donosi in obveznosti) 

2 Denarna sredstva      (prihodki in odhodki)  

3 Hibridno računovodstvo 

a 

b 

c 

d 
compila il quadro B 

compila il quadro A 
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4.4 Kakšen je skupni znesek prejemkov, zabeleženih v letnem računovodskem izkazu/izkazu finančnega izida 
za leto 2021? 

 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

QUADRO A  

Dotacije in nepovratna sredstva vključno z izrednimi 
prejemki od nacionalnih in mednarodnih javnih institucij in/ali 
organov.  

Prejemki od pogodb za opravljanje storitev in/ali  
financiranje projektov s strani nacionalnih in mednarodnih 
javnih institucij in/ali organov. 

Vpisnine, članarine in izredne pristojbine. 

Prejemki od storitev, ki so opravljene v skladu s ciljem 
organizacije. Izključeni so prejemki od prodaje ali dobave  
blaga ali storitev skromne vrednosti: dobrodelna prodaja; 
prodaja blaga, brezplačno pridobljenega od tretjih oseb za 
namene subvencioniranja; prodaja  blaga, ki ga proizve-
dejo oskrbovanci in prostovoljci; postrežba hrane in pijače 
na prireditvah in podobno (navedite v točki 5). 

Prihodki od aktivnosti za zbiranje denarnih sredstev: 
prodaja blaga ali storitev skromne vrednosti, dobrodelna 
prodaja; prodaja blaga, brezplačno pridobljenega od tretjih 
oseb za namene subvencioniranja; prodaja blaga, ki ga 
proizvedejo oskrbovanci in prostovoljci; postrežba hrane 
in pijače na prireditvah in podobno navedite. Zajeti so 
prejemki od sponzoriranj. 

Prejemki od financiranja projektov na podlagi razpi-
sov, prispevki za projekt z neposredno prijavo, donacije, 
zapuščine in prispevki nedenarne narave posameznikov 
ali pravnih oseb, enkratna izplačila s strani fundacij in 
drugih neprofitnih organizacij ali podjetij; transferji iz višjih 
struktur. 

Prejemki od vplačil deleža dohodnine fizičnih oseb za 
donacije (v višini dveh tisočink (4. člen,  Uredbe z zakono-
dajno močjo 149/2013; 97.-bis člen Uredbe z zakonodajno 
močjo 104/2020) in/ali v višini petih tisočink (Uredba z 
zakonodajno močjo 111/2017). 

Prihodki od aktivnih najemnin ter drugi finančni in 
premoženjski prihodki. 

Zajeti so končne zaloge in izredni dohodki iz privatnih 
virov. 

a 

d 

b 

c 

NA VPRAŠANJA OD 4.4 DO 4.6.3 ODGOVORIJO SAMO NEPROFITNE ORGANIZACIJE, KI SESTA-
VLJAJO LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZ PO NAČELU UPOŠTEVANJA POSLOVNEGA DOGODKA  

 . . . , 00 € 

4.4.1 Prejemke navedite razdeljene po odstotkih: 
 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

% 

1 Dotacije in brezplačni prispevki nacionalnih in 
mednarodnih javnih institucij in/ali organov 

Prejemki od javnih virov 

4 Prejemki od prodaje blaga in storitev 

3 Letni članski prispevki (vključno s članarinami   
in prispevki ustanovitelja) 

2 Prejemki od pogodb in/ali dogovorov                  
z nacionalnimi in mednarodnimi institucijami        
in/ali javnimi organ 

6 Nepovratna sredstva, donacije in zapuščine 

7 Prejemki od instrumentov davčne podpore 

8 Prejemki iz finančnega upravljanja premoženja 

10 Skupaj  1 0 0 

9 Drugi prejemki od privatnih virov 

5 Prejemki od aktivnosti za zbiranje denarnih 
sredstev s prodajo blaga ali storitev 

f 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

Prejemki od privatnih virov 

h 

i 

e 

h 

f 

g 

i 

4.5 Kakšen je skupni znesek obveznosti, zabeleženih v letnem računovodskem izkazu/izkazu finančnega izida 
za leto 2021? 

 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

 . . . , 00 € 
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4.6 Ali neprofitna organizacija pripravlja kompletni računovodski izkaz bilance stanja?  

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 4.9 

 . . . , 00 € 

4.6.1 Navedite skupno vrednost aktive in pasive premoženja na dan 31. 12. 2021: 

4.6.2 Vrednosti, ki so v bilanci stanja  navedene v aktivi,      
navedite razdeljene po odstotkih v naslednjih postavkah: 

% 

1 Skupna vrednost osnovnih sredstev 

4 Drugo  

3 Terjatve 

2 Stanje denarnih sredstev in finančne aktivnosti,      
ki niso opredmetene 

l 

m 

n 

Navedite skupno vrednost opredmetenih osnovnih 
sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev, finančna 
osnovna sredstva in terjatve do ustanoviteljev. 

Navedite skupno vrednost terjatev, ki so v bilanca 
stanja zajete v obratnih sredstvih. 

Zajete so zaloge izdelkov in blaga, časovne razme-
jitve in aktivne časovne razmejitve in morebitne druge 
postavke, ki jih še niste navedli. 

l 

m 

n 

5 Aktiva skupaj 1 0 0 

4.6.3 Vrednosti, ki so v bilanci stanja  navedene v pasivi,       
navedite razdeljene po odstotkih v naslednjih postavkah: 

% 

1 Neto lastniški kapital 

4 Drugo  

3 Dolgovi 

2 Rezervacije za tveganja in stroške                         
ter odpravnine zaposlenih 

o 

Zajete so časovne razmejitve in aktivne časovne 
razmejitve in morebitne druge postavke, ki jih še niste 
navedli. 

o 

5 Pasiva skupaj 1 0 0 

Plače za zaposlene in socialne obveznosti v breme 
delodajalca. 

Plače za sodelavce in socialne obveznosti v breme 
delodajalca. 

Dokumentirani stroški, povrnjeni prostovoljcem. 

Zajeti so stroški za: storitve po režimu pavšalnega 
DDV-ja, strokovno svetovanje in začasne delavce (prej 
trenutni delavci), nabavo surovin in potrošnega pisar-
niškega materiala, energijo, reprezentanco,  tiskovine in 
publikacije, redno vzdrževanje prostorov in/ali naprav, 
zavarovalne premije, pasivne najemnine. 

Prispevki drugim neprofitnim organizacijam (v čemer 
je zajeto financiranje projektov). 

Obveznosti do finančnega upravljanja premoženja 
vključno s pasivnimi obrestmi, provizije za upravljanje 
vrednostnih papirjev in skladov, stroški za nepremičnine, 
ki so oddane v najem. 

Ocena ekonomske vrednosti kapitala, ki se iztroši 
med izvajanjem dejavnosti. 

Zneski za kritje bodočih in verjetnih stroškov . 

Davki in pristojbine. 

Zajete so začetne zaloge in izredne obveznosti, 
izvzeti so pripisani stroški. 

a 

d 

b 

c 

4.5.1 Obveznosti navedite razdeljene po odstotkih: 
 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) % 

1 Obveznosti do zaposlenih 

4 Nabave blaga in storitev 

3 Povračila stroškov prostovoljcem 

2 Obveznosti do sodelavcev 

6 Obveznosti iz finančnega upravljanja premoženja 

7 Amortizacije 

8 Rezervacije 

11 Skupaj  1 0 0 

9 Davčne obveznosti 

5 Denarne pomoči, prispevki in izplačila tretjim osebam 

f 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

h 

i 

e 

h 

f 

g 

i 
10 Druge obveznosti j 

j 
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4.7 Kakšen je skupni znesek prihodkov, zabeleženih v letnem računovodskem izkazu/izkazu finančnega  izida 
za leto 2021? 

 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

QUADRO B  

Denarne pomoči in nepovratna sredstva.  

Prihodki od pogodb za opravljanje storitev in/ali  
na osnovi financiranja projektov s strani nacionalnih 
in mednarodnih javnih institucij in/ali organov. 

Vpisnine, članarine in izredne pristojbine. 

Prihodki od storitev, ki so opravljene v skladu s 
ciljem organizacije. Izvzeti so prihodki od prodaje ali 
dobave  blaga ali storitev skromne vrednosti: dobro-
delna prodaja; prodaja blaga, brezplačno pridoblje-
nega od tretjih oseb za namene subvencioniranja;  
blaga, ki ga proizvedejo oskrbovanci in prostovoljci; 
postrežba hrane in pijače na prireditvah in podobno 
(navedite v točki 7). 

Prihodki od aktivnosti za zbiranje denarnih 
sredstev: prodaja blaga ali storitev skromne vredno-
sti, dobrodelna prodaja; prodaja blaga, brezplačno 
pridobljenega od tretjih oseb za namene subvencio-
niranja; prodaja blaga, ki ga proizvedejo oskrbovanci 
in prostovoljci; postrežba hrane in pijače na priredit-
vah in podobno, izvajanje storitev v skladu s ciljem 
organizacije. Zajeti so dohodki od sponzoriranj. 

Prihodki od financiranja projektov na podlagi 
razpisov, prispevki za projekt z neposredno prijavo, 
donacije, zapuščine in prispevki nedenarne narave 
posameznikov ali pravnih oseb, enkratna izplačila s 
strani fundacij in drugih neprofitnih organizacij ali 
podjetij; transferji iz višjih struktur. 

Dohodki od vplačil deleža dohodnine fizičnih 
oseb za donacije (v višini dveh tisočink (4. člen,  
Uredbe z zakonodajno močjo 149/2013; 97.-bis člen 
Uredbe z zakonodajno močjo 104/2020) in/ali v višini 
petih tisočink (Uredba z zakonodajno močjo 
111/2017). 

Aktivne najemnine, dividende ter drugi finančni 
in premoženjski prihodki. 

Prihodki od prodaje nepremičnin, vrednostnih 
papirjev in odstopa terjatev finančnim institucijam. 

Prihodki od najema posojil in kreditov. 

Drugi prihodki od privatnih virov, ki niso zajeti v 
navedenih vrstah. 

a 

d 

b 

c 

NA VPRAŠANJA OD 4.7 DO 4.8.1 ODGOVORIJO SAMO NEPROFITNE ORGANIZACIJE, KI SESTA-
VLJAJO RAČUNOVODSKI IZKAZ ZA DENARNA SREDSTVA V HIBRIDNEM RAČUNOVODSTVU 

 . . . , 00 € 

4.7.1 Dohodke navedite razdeljene na odstotke: 
 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

% 

1 Denarne pomoči in nepovratna sredstva s strani   
nacionalnih in mednarodnih institucij in/ali javnih   
organov v letu 2021 

Prihodki od javnih virov 

6 Prihodki od prodaje blaga in storitev 

5 Letni članski prispevki (vključno s članarinami           
in prispevki ustanovitelja) 

2 Denarne pomoči in nepovratna sredstva s strani   
nacionalnih in mednarodnih institucij in/ali javnih   
organov, ki se razlikujejo od tistih v letu 2021 

8 Nepovratna sredstva, donacije in zapuščine v letu 2021 

9 Nepovratna sredstva, donacije in zapuščine,             
ki niso bile realizirane v letu 2021 

10 Dohodki od instrumentov davčne podpore v letu 2021 

16 Skupaj  1 0 0 

15 Drugi prihodki od privatnih virov 

7 Prihodki od aktivnosti za zbiranje denarnih              
sredstev s prodajo blaga ali storitev 

f 

a 

3 Dohodki od pogodb in/ali dogovorov z nacionalnimi   
in mednarodnimi institucijami in/ali javnimi organi       
v letu 2021 b 

c 

d 

e 

g 

Prihodki od privatnih virov 

12 Dohodki iz finančnega upravljanja premoženja h 

k 

e 

h 

f 

g 

i 

4.8 Kakšen je skupni znesek odhodkov, zabeleženih v letnem računovodskem izkazu/izkazu finančnega izida 
za leto 2021? 

 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

 . . . , 00 € 

4 Dohodki od pogodb in/ali dogovorov z nacionalnimi   
in mednarodnimi institucijami in/ali javnimi organi,     
ki niso bile sklenjene v letu 2021 

14 Najem posojil in kreditov 

13 Odtujitev osnovnih in finančnih sredstev i 

11 Dohodki od instrumentov davčne podpore,                        
ki niso bili prejeti v letu 2021 

j 

a 

b 

f 

g 

j 

k 
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7 Stroški za finančno upravljanje premoženja 

8 Stroški za izredno vzdrževanje in investicije                
v proizvajalna sredstva 

13 Skupaj  1 0 0 

9 Stroški za investicije v finančne aktivnosti 

g 

h 

i 

12 Drugi stroški l 

Plače za zaposlene in socialne obveznosti v 
breme delodajalca. 

Plače za sodelavce in socialne obveznosti v 
breme delodajalca. 

Dokumentirani stroški, povrnjeni prostovoljcem. 

Zajeti so stroški za: storitve po režimu pavšalne-
ga DDV-ja, strokovno svetovanje in začasne delavce 
(prej trenutni delavci), nabavo surovin in potrošnega 
pisarniškega materiala, energijo, reprezentanco,  
tiskovine in publikacije, redno vzdrževanje prostorov 
in/ali naprav, zavarovalne premije, pasivne najemni-
ne. 

Prispevki drugim neprofitnim organizacijam (v 
čemer je zajeto financiranje projektov), ki se na-
našajo izključno na leto 2021. 

Prispevki osebam ali drugim neprofitnim organi-
zacijam (v čemer je zajeto financiranje projektov ), ki 
se ne nanašajo na leto 2021. 

Stroški za finančno upravljanje premoženja 
vključno s pasivnimi obrestmi, provizije za upravljan-
je vrednostnih papirjev in skladov, stroški za nepre-
mičnine, oddane v najem. 

Nabava stalnih sredstev. 

Nakup vrednostnih papirjev, delnic in udeležb. 

Stroški za vračanje kreditov in posojil. 

Stroški za davke in pristojbine. 

Drugi stroški, ki niso zajeti v navedenih vrstah 
stroškov. 

j 
i 

g 

h 

a 

d 

b 

c 

4.8.1 Odhodke navedite razdeljene po odstotkih: 
 (Vpišite samo celotno vrednost, brez decimalk) 

% 

1 Stroški za zaposlene 

4 Nabave blaga in storitev 

3 Povračila stroškov prostovoljcem 

2 Stroški za sodelavce 

6 Denarne pomoči, prispevki in izplačila tretjim          
osebam, ki niso bile realizirane v letu 2021 

5 Denarne pomoči, prispevki in izplačila tretjim         
osebam v letu 2021 

f 

a 

b 

c 

d 

e 

e 

f 

11 Davki in pristojbine k 

10 Vračanje kreditov in posojil j 
k 

l 

4.9 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 delovala na 
osnovi odplačnih pogodb in/ali dogovorov z javnimi 
organizacijami     ? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 4.10 

Upoštevajte tako odplačne pogodbe in/ali dogo-
vore sklenjene v letu 2021 kot tudi tiste, ki so bili 
sklenjeni v prejšnjih letih in še veljajo v letu 2021. 

m 

ZA VSE 

4.9.1 S katerimi javnimi organizacijami je neprofitna organizacija sklenila odplačne pogodbe 
in/ali dogovore v letu 2021? 

  (Možnih več odgovorov) 

1 Evropska unija in/ali mednarodna organizacija 

4 Pokrajina in/ali metropolitansko območje 

3 Dežela in/ali avtonomna pokrajina 

2 Ministrstvo, organ in/ali državna agencija 

6 Lokalni zavod za zdravstveno varstvo, bolnišnica ali javne službe za socialno varstvo 

7 Javna šola in/ali univerza 

8 Druga javna organizacija 

5 Samostojna in/ali pridružena občina 

m 
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4.10 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 prejela 
nepovratna sredstva, donacije ali zapuščine od 
naslednjih subjektov? 

Ne Da 

4 Druge neprofitne organizacije 

3 Fundacije in bančne fundacije 

2 Privatna podjetja 

1 Fizične osebe 

5 Organizacije/javna podjetja 

5 Neposredni stik f 

a 

b 

c 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 4.10 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V POSTAVKI 6 VPRAŠANJA 4.4.1 
ALI V POSTAVKAH 8 IN/ALI 9 VPRAŠANJA 4.7.1 NAVEDLI POZITIVNO VREDNOST  

Zajete so neformalne podporne skupine.  

Zajete so nacionalna in multinacionalna, mala in  
srednja podjetja, samostojni podjetniki, razni biroji. 

Zajete so cerkvene organizacije in socialna podjetja. 

b 

a 

c 

4.11 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 izvajala 
aktivnosti za zbiranje finančnih sredstev     ? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 5.1 

Kot zbiranje finančnih sredstev se razumejo dejavnosti 
in pobude, namenjene izvajanju lastne dejavnosti, tudi s 
prošnjami za volila, donacije itd. od tretjih oseb (primerjaj 7. 
člen Uredbe z zakonodajno močjo 117/2017). Dejavnosti za 
zbiranje denarnih sredstev so lahko redne (potekajo v orga-
nizirani in stalni obliki) ali občasne in izredne. 

d 

7 Zbiranje denarnih sredstev v podjetju h 

4.11.1 Na kakšne načine je neprofitna organizacija izvajala 
dejavnosti za zbiranje denarnih sredstev? 

  (Možnih več odgovorov) 

1 Pozivi v masovnih komunikacijskih sredstvih 

4 Prodaja blaga in/ali storitev 

3 Izvajanje dogodkov in/ali javnih prireditev 

2 Spletne strani in družabni mediji 

6 Množično financiranje 

8 Kampanje za prepustitev zapuščine 

Družabno omrežje, blog, mikroblog, platforme za delje-
nje multimedijskih vsebin. 

Zajeti so tudi neposredni telefonski stiki. 

Dejavnosti za zbiranje denarnih sredstev, izvedene z 
udeležbo subjektov, ki podpirajo specifične pobude in pro-
jekte. 

Dejavnosti za zbiranje denarnih sredstev s sponzorira-
njem in/ali partnerstvom s podjetjem. 

f 

h 

g 

d 

e 

9 Drugi načini             Navedite 

g 

e 
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5.1 Katere dejavnosti je neprofitna organizacija izvajala v letu 2021? 
 (Možnih več odgovorov) 

5. DEJAVNOST  

9 Drugo            Navedite  

1 Upravljanje knjižnic, dokumentacijskih centrov in arhivov 

2 Upravljanje/nadzor muzejev, spomenikov, arheoloških in krajinskih najdišč  

3 Izvajanje gledaliških, glasbenih, zborovskih, kinematografskih predstav 

4 Izvajanje vodenih ogledov 

5 Organiziranje razstav  

6 Organiziranje tematskih tečajev  

7 Varstvo, vrednotenje in promocija kulturne dediščine (navade, običaji, tradicije, narečja) 

8 Kulturne dejavnosti na osnovi vizualnih in performativnih umetnosti 

KULTURA, ŠPORT IN REKREACIJA 

Kulturne in umetniške dejavnosti 

14 Drugo            Navedite  

10 Upravljanje športnih objektov 

11 Organiziranje tečajev za športne dejavnosti 

12 Organiziranje športnih dogodkov 

13 Spodbujanje in širjenje športne dejavnosti 

Športne dejavnosti 

19 Drugo            Navedite  

15 Organiziranje zabavnih predstav 

16 Organiziranje potovanj in izletov 

17 Organiziranje dogodkov, praznovanj, ljudskih praznikov in drugih prireditev 

18 Upravljanje centrov za druženje in socializacijo 

Rekreativne in družabne dejavnosti  

25 Drugo            Navedite  

20 Izobraževanje v otroških vrtcih 

21 Izobraževanje v osnovnih šolah in/ali nižjih srednjih šolah 

22 Izobraževanje v višjih srednjih šolah 

23 Dopolnilni tečaji za šolsko izobrazbo (tečaji in/ali glasbene, jezikovne, gledališče in podobne delavnice) 

24 Pomoč pri učenju (posredovanje šola-delo) 

IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE 

Osnovnošolsko in višješolsko izobraževanje 
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29 Drugo            Navedite  

26 Dodiplomski študij  

27 Magisterij in podiplomski študij  

28 Pomoč pri učenju (usmerjanje in vstop v svet dela)  

Univerzitetno izobraževanje  

32 Drugo            Navedite  

30 Poklicno izobraževanje in poklicno izpopolnjevanje  

31 Organiziranje ljudskih univerz in/ali tečajev za stalno izobraževanje odraslih  

Poklicno izobraževanje odraslih 

45 Drugo            Navedite  

42 Upravljanje varstveno-bivalnih centrov                  
ali dnevnih varstvenih centrov (izvzeti so zavodi 
socialnega in zdravstvenega varstva      ) 

43 Terapevtsko-rehabilitacijske storitve  

44 Socialno-rehabilitacijske storitve  

Dopolnilne zdravstvene storitve v varstveno-bivalnih centrih                 
ali v dnevnih varstvenih centrih (ne v bolnišnici) 

41 Drugo            Navedite  

37 Zdravstveni posegi v bolnišnici  

38 Rehabilitacijski posegi  

39 Ambulantne storitve (splošne in specialistične)  

40 Dnevna bolnišnica  

ZDRAVSTVO 

Splošne in rehabilitacijske bolnišnične storitve 

36 Drugo            Navedite  

33 Raziskovanje na področju umetnosti  

34 Raziskovanje na področju humanih in socialnih znanosti  

Raziskovanje 

35 Raziskovanje na področju medicinskih, fizikalnih, matematičnih in naravnih znanosti  

Izvzeti so na primer zavodi zdravstvenega varst-
va - RSA 
a 

a 

49 Drugo            Navedite  

46 Upravljanje varstveno-bivalnih ali dnevnih varstvenih centrov za psihiatrične bolnike  

47 Rehabilitacijske storitve (tudi na domu)  

48 Ambulantne storitve in/ali svetovalne dejavnosti  

Bolnišnične in izvenbolnišnične psihiatrične storitve 
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50 Zdravstvene storitve na domu  

51 Ambulantne storitve  

52 Prva pomoč in zdravstveni prevozi  

Druge zdravstvene storitve 

58 Drugo            Navedite  

55 Storitve pri sprejemu in/ali usmerjanju (storitve za dostop do zdravstvene oskrbe) 

57 Ulične enote za preventivne storitve 

67 Ukrepi za podporo žrtvam kaznivih dejanj 

68 Začasni sprejem tujih mladoletnih oseb brez spremstva  

75 Drugo            Navedite  

63 Pomoč na domu (gospodinjska pomoč in/ali pomoč v bolnišnici ali domu z najvišjo stopnjo oskrbe) 

64 Upravljanje  centrov/centrov za sprejem, usmerjanje in/ali tematsko poslušanje 

65 Socialna prva pomoč 

66 Ukrepi za socialno vključevanje marginalnih ali ranljivih oseb (vključno z alternativnimi ukrepi pridržanja) 

SOCIALNA OSKRBA IN CIVILNA ZAŠČITA 

Storitve socialne oskrbe 

Zajeti so na primer zavodi, ki zagotavljajo zdrav-
stveno oskrbo - RSA. 
a 

80 Drugo            Navedite  

76 Ukrepi nujne pomoči in prve pomoči pri naravnih nesrečah in humanitarnih krizah (tudi begunci in prebežniki) 

77 Cestni nadzor in nadzor pri javnih shodih 

78 Priprava in usposabljanje prebivalstva za soočanje z naravnimi nesrečami (praktične vaje) 

Civilna zaščita in pomoč v izrednih stanjih 

53 Darovanje krvi, organov,  tkiv in kostnega mozga  

54 Dejavnosti terapije z živalmi  

56 Spodbujanje zdravja in izobraževanje o zdravem načinu življenja  

59 Upravljanje socialno-vzgojnih zavodov za zgodnje otroštvo (jasli) 

60 Upravljanje dnevnih centrov (tudi poletnih) in dnevnih varstvenih centrov 

61 Upravljanje bivalnih zavodov socialnega varstva (vključno z zavodi, ki nudijo socialno-zdravstvene storitve     )  

62 Upravljanje bivalnih zavodov z negovalno pomočjo 

73 Socialni prevoz  

74 Druge socialne storitve  

69 Šolska socialno-vzgojna pomoč na terenu in na domu 

70 Medkulturno posredovanje in integracija  

71 Socialna pisarna  

72 Socialna menza in/ali hrana na domu  

a 

79 Pomoč pri organiziranju skupnosti v izrednem stanju  

81 Denarni prispevki za integracijo  

82 Zbiranje in razdeljevanje oblačil; paketov s hrano, zdravili in opremo  

Izplačevanje prispevkov v denarju in/ali v naravi 

83 Drugo            Navedite  
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92 Promocija ukrepov za zaščito vodnih ekosistemov (morja in oceani, mokrišča, reke in jezera) 

94 Pomoč živalim, prevoz in oskrba živali (vključno z veterinarskimi storitvami) 

98 Drugo            Navedite  

88 Promocija ukrepov za recikliranje, ponovno uporabo, odstranjevanje odpadkov 

89 Promocija pobud za nasprotovanje onesnaževanju in omejevanje učinkov klimatskih sprememb 

90 Tečaji o okoljski vzgoji  

91 Promocija pobud za omejevanje uporabe naravnih virov 

OKOLJE IN ŽIVALI 
Varstvo okolja 

118 Drugo          Navedite  

106 Razvijanje računalniškega znanja in spletnih storitev 

107 Spodbujanje kooperativne potrošnje blaga, storitev in/ali znanj (ekonomija delitve)  

108 Časovna banka 

84 Upravljanje in vrednotenje zaščitenih območij (vključno z naravnimi parki, rezervati in spomeniki) 

85 Popis in monitoring rastlinskih vrst 

86 Ukrepi za varovanje okolja (vključno s čiščenjem poti in plaž) 

87 Promocija alternativnih energij in trajnostne proizvodnje 

95 Popis in monitoring živalskih vrst 

96 Promocija zaščite ogroženih vrst 

97 Varstvo živali in preprečevanje pojava potepuških/zapuščenih živali (vključno s posvojitvijo živali) 

109 Upravljanje z blagom, ki je bilo zaplenjeno združbam organiziranega kriminala 

93 Drugo            Navedite  

Zaščita živali 

EKONOMSKI RAZVOJ IN SOCIALNA KOHEZIJA 

Spodbujanje ekonomskega razvoja in socialne kohezije skupnosti 

99 Storitve za socialno zaščito po kategorijah/ranljivih osebah 

100 Promocija in upravljanje previdnostnih oblik 

101 Posredovanje pri konfliktih med skupinami in/ali posamezniki 

102 Mikrokrediti in finančna etika 

103 Oblike kredita in/ali malih in srednjih podpor podjetjem 

105 Kritična potrošnja in skupine za solidarno nabavo 

104 Pravična in solidarna trgovina 

112 Promocija in vrednotenje območja (vključno s tipičnimi izdelki) 

113 Promocija in razvoj lokalnih kratkih verig in proizvodnih sistemov (kmetijstvo, prehrana, obrt in rokodelci, vzreja rib) 

114 Promocija in razvijanje trajnostnega turizma 

111 Regeneracija nerabljenih terenov in nepremičnin kot protiukrep upadanju prebivalstva in razvoj ranljivih območij 

110 Regeneracija nerabljenih terenov in nepremičnin za kulturne namene 

115 Promocija pobud za zmanjšanje količine zavržene hrane (s strani proizvajalcev in/ali potrošnikov) 

116 Promocija trajnostnega kmetijstva 

117 Pobude za promocijo krožnega gospodarstva (obnova in ponovna uporaba dobrin) 
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Varstvo in razvoj stanovanjske dediščine 

138 Pomoč in pravno varstvo 

140 Kampanje za pridobivanje članov 

VARSTVO PRAVIC IN POLITIČNA DEJAVNOST 

Storitve za varstvo in zaščito pravic 

130 Posredovanje pritožb in/ali prijav za varstvo potrošnikov/uporabnikov 

131 Ukrepi za varovanje pravic 

132 Kampanje za priznavanje ali varstvo pravic 

133 Promocija zakonitosti 

134 Tečaji o družbeni vzgoji oz. poznavanju družbe, zakonitosti, razvoju 

137 Informacije in pojasnila 

136 Promocija sodnih postopkov (civilni, kazenski, upravni) 

141 Politično izobraževanje 

127 Ukrepi za vključitev ranljivih oseb, invalidov in/ali delovno nesposobnih oseb v delovno okolje 

128 Nasprotovanju delu mladoletnikov 

119 Samogradnja in ponovna oživitev bivalnih enot 

120 Financiranje socialne gradnje 

121 Projekti za gradnjo socialnih stanovanj (social housing) 

122 Projekti za sobivanje (cohousing) 

123 Monitoring in varovanje javnih objektov 

126 Delovna vključitev v podjetju ali zadrugi 

125 Poklicna usmerjenost 

124 Drugo          Navedite  

Projekti stanovanjske gradnje za zagotavljanje 
dostopa do stanovanja bolj ranljivim slojem prebivalst-
va. Za načrtovanje stanovanjske rešitve je značilna 
razdelitev prostorov in samega projekta. 

Projektiranje in realizacija stanovanjskih komplek-
sov, sestavljenih iz samostojnih bivalnih enot, ki imajo 
istočasno tudi skupne prostore za skupno uporabo in 
deljene storitve. Projekti sobivanja pogosto temeljijo na 
ponovni uporabi neizkoriščenih nepremičnin in 
zapuščenih zgodovinskih objektov. 

a 

a 

b 

b 

Usposabljanje, poklicna izobrazba in vključitev v delo 

129 Drugo          Navedite  

135 Drugo          Navedite  

Pravne storitve 

139 Drugo          Navedite  

Storitve za organiziranje aktivnosti političnih strank 

142 Drugo          Navedite  

Plačevanje človekoljubnih prispevkov 

143 Plačevanje prispevkov posameznikom (nagrade in štipendije) 

144 Plačevanje prispevkov organizacijam 

145 Zbiranje denarnih sredstev za podporo dejavnostim in/ali projektom drugih organizacij 

146 Drugo          Navedite  

ČLOVEKOLJUBJE IN PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA 
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168 Socialno in/ali davčno svetovanje za zaposlene delavce 

MEDNARODNO SODELOVANJE IN SOLIDARNOST 

Aktivnosti za ekonomsko in humanitarno pomoč v tujini 

153 Projekti o sodelovanju za razvoj 

154 Upravljanje ustanov v tujini (zdravstvene, šolske, socialne) 

155 Pobude za mir in reševanje konfliktov  

156 Pomoč in posvojitev na daljavo 

157 Mednarodni delovni tabori (s kratkim in dolgim trajanjem) 

165 Socialno in/ali davčno svetovanje za podjetnike in strokovnjake 

164 Varstvo interesov poklicnih kategorij 

169 Promocija pobud za varstvo varnosti v delovnem okolju 

149 Usmerjanje in spremljanje pri prostovoljstvu (tudi s prakso in pripravništvom) 

150 Promocija mladih prostovoljcev 

148 Informiranje in osveščanje o prostovoljstvu ter promocija prostovoljstva 

147 Izobraževanje prostovoljcev 

Promocija prostovoljstva 

152 Drugo          Navedite  

159 Drugo          Navedite  

Varstvo in promocija interesov podjetnikov in strokovnjakov 

166 Drugo          Navedite  

Varstvo in promocija interesov podjetnikov in strokovnjakov 

170 Drugo          Navedite  

151 Promocija prostovoljstva zaposlenih 

158 Druge mednarodne aktivnosti (podpora razvojnim projektom in/ali v primeru humanitarnih kriz) 

167 Zastopanje sindikatov 

VERA 

Verske in bogoslužne dejavnosti 

160 Izobraževanje verskih oseb 

161 Misijonarska dejavnost 

163 Drugo          Navedite  

162 Verska vzgoja 

DELOVNA RAZMERJA IN ZASTOPANJE INTERESOV  
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DRUGE DEJAVNOSTI 

Oskrba z električno energijo, plinom, zrakom in klimatiziranim zrakom; oskrba z vodo;  
kanalizacijsko omrežje; dejavnosti na področju upravljanje z odpadki in sanacija 

173 Oskrba z električno energijo, plinom, zrakom in klimatiziranim zrakom 

174 Oskrba z vodo, kanalizacijsko omrežje, dejavnosti na področju upravljanje z odpadki in sanacija  

175 Nastanitev 

176 Dejavnosti na področju gostinskih storitev 

177 Založniške dejavnosti 

182 Dejavnosti na področju informacij in drugih računalniških storitev 

172 Gozdarstvo in uporaba gozdnih površin 

171 Kmetijski nasadi in proizvodnja živalskih izdelkov, lov in s tem povezane storitve 

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov 

Objekti 

178 Dejavnosti na področju produkcije filmov, videoposnetkov in televizijskih programov ter snemanja glasbe in zvoka 

Dejavnosti na področju nastanitvenih in gostinskih storitev 

179 Dejavnosti na področju programiranja in oddajanja 

180 Telekomunikacije 

181 Proizvodnja programske opreme, računalniško svetovanje in sorodne dejavnosti 

Informacijske in komunikacijske storitve (vključno z založniškimi dejavnostmi) 

Trgovina na debelo in drobno, popravilo avtomobilov in motornih koles 

Transport in skladiščenje 

Proizvodne dejavnosti 

Finančne in zavarovalniške dejavnosti 

Nepremičninske dejavnosti 

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 

Najem, potovalne agencije, podporne storitve za podjetja 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 5.1.1 ODGOVORITE SAMO, ČE STE V VPRAŠANJU 5.1 NAVEDLI VSAJ DVE DEJAVNOSTI 
V DVEH RAZLIČNIH SEKTORJIH   

5.1.1 Kateri od sektorjev dejavnosti navedenih v vprašanju 5.1 je prevladujoč? 
 Prevladujoči sektor je mogoče ugotoviti na osnovi uporabljenih ekonomskih virov ali, če ta podatek manjka, na 

osnovi števila človeških virov namenjenih za dejavnost. 
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5.2 V letu 2021 je neprofitna organizacija realizirala:  

1 Promocija in varstvo pravic 

Da Ne 

2 Pomoč in podpora marginalnim osebam in/ali osebam v težavah 

3 Oskrba in razvoj skupnih dobrin 

Skupne dobrine so tiste materialne ali 
nematerialne dobrine, ki morajo biti, četudi so 
v zasebni lasti, dostopne in uporabne za vse 
(npr. voda, parki, javne in zasebne zgradbe in 
spomeniki). 

V skladu z 2. odstavkom 55. člena Uredba 
z zakonodajno močjo 117/2017 je namen  
sonačrtovanja projektov javne uprave, ki vodi 
postopek, opredeliti potrebe, ki jih je treba 
zadovoljiti, ukrepe, potrebne v ta namen, meto-
de za njihovo izvajanje in razpoložljiva sredst-
va. 

V skladu s tretjim odstavkom 55. člena 
zakonodajnega odloka 117/2017 je namen 
sodelovanja pri projektiranju opredeliti in po 
možnosti izvesti posebne projekte storitev ali 
ukrepov, namenjenih zadovoljevanju opredel-
jenih potreb, ob upoštevanju orodij za načrto-
vanje iz 2. odstavka. 

a 

Agenda 2030 je akcijski program Združenih narodov za 
odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev splošne blagi-
nje do leta 2030, ki so ga leta 2015 potrdile vlade 193 držav 
članic ZN. Razdeljena je na 17 ciljev trajnostnega razvoja, kate-
rih namen je doseči napredek, ki bo zadovoljil potrebe sedanjih 
in prihodnjih generacij.  

Odprava vseh oblik revščine na svetu. 

Odprava lakote, doseganje prehranske varnosti, izboljšanje 
prehranjevanja in promocija trajnostnega kmetijstva. 

Zagotovitev zdravja in blaginje za vsakogar in za vse staro-
stne skupine. 

Zagotavljanje kakovostnega, pravičnega in vključujočega 
izobraževanja ter spodbujanje učnih priložnosti za vse. 

Doseganje enakosti spolov in krepitev vloge vseh žensk in 
deklet. 

Zagotavljanje razpoložljivosti in trajnostnega upravljanja 
vode in sanitarno-higienskih ukrepov za vse. 

Zagotavljanje dostopa do cenovno dostopnih, zanesljivih, 
trajnostnih in sodobnih energetskih sistemov za vse. 

Spodbujanje trajnostne, vključujoče in trajne gospodarske 
rasti, polne in produktivne zaposlenosti ter dostojnega dela za vse. 

Izgradnja odporne infrastrukture in spodbujanje inovacij ter 
poštene, odgovorne in trajnostne industrializacije. 

Zmanjšanje neenakosti v državi in med narodi. 

Ustvarjanje humanih, vključujočih, varnih, odpornih in trajno-
stnih mest ter naselij. 

Zagotavljanje trajnostnih modelov proizvodnje in potrošnje. 

Sprejemanje ukrepov za boj proti klimatskim spremembam 
in njihovim posledicam. 

Ohranjanje in trajnostna uporaba oceanov, morij in morskih 
virov za trajnostni razvoj. 

Varovanje, obnavljanje in spodbujanje trajnostne rabe ko-
penskih ekosistemov, trajnostno gospodarjenje z gozdovi, boj 
proti širjenju puščav, zaustavitev in obnavljanje degradiranih tal 
ter zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. 

Spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb za trajnostni 
razvoj, zagotavljanje dostopa do pravnega varstva vsem ter 
oblikovanje učinkovitih, odgovornih in vključujočih organov na 
vseh ravneh. 

Krepitev sredstev za izvajanje in prenova globalnega part-
nerstva za trajnostni razvoj. 

d 

b 

5.4 H katerim od naslednjih razvojnih ciljev Agende 
2030      je mogoče pripisati dejavnosti,                 
ki jih izvaja neprofitna organizacija? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 18) 

a 

1 Premagovanje revščine 

2 Premagovanje lakote 

d 

3 Zdravje in blaginja 

4 Kakovostno izobraževanje 

5 Enakost spolov 

6 Čista voda in higiensko-sanitarni ukrepi 

7 Čista in dostopna energija 

8 Dostojno delo in gospodarska rast 

9 Podjetja, inovacija in infrastruktura 

10 Zmanjšanje neenakosti 

11 Trajnostna mesta in skupnosti 

12 Odgovorna potrošnja in proizvodnja 

13 Boj proti klimatskim spremembam 

14 Življenje pod vodo 

15 Življenje na zemlji 

16 Mir, pravica in zanesljive institucije 

17 Partnerstvo za cilje 

18 Ni cilja 

h 

e 

f 

j 

g 

i 

m 

k 

l 

o 

q 

n 

s 

r 

f 

e 

i 

g 

h 

l 

j 

k 

n 

q 

m 

s 

o 

r 

p 

p 

u 

t 

u 

t 

5.3 Katere od naslednjih ukrepov je neprofitna institucija 
izvedla v letu 2021? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 9) c 

1 Kampanje za informiranje in osveščanje 

2 Promocija ukrepov in predlogov za nove javne politike 

3 Spremljanje nastajajoče teme 

4 Vrednotenje nastajajoče teme 

5 Vključevanje prebivalcev v skupne akcije (javne manifestacije, peticije, 
zbiranje podpisov, podpisovanje pristopnic, demonstracije) 

6 Udeležba pri lokalnih načrtih in/ali drugih aktivnostih urbanega planiranja 

7 Udeležba pri iniciativah in sonačrtovanju b 

8 Udeležba pri pobudah za sodelovanje pri projektiranju c 

9 Ni dejavnosti 
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5.5 Ali je neprofitna organizacija           
v letu 2021 izvedla naslednje   
pobude za socialno odgovornost? 

1 Vrednotenje socialnega vpliva 

Da Ne 

2 Ukrepi za zmanjšanje okoljskega vpliva lastnih dejavnosti 

3 Pridobivanje certifikatov kakovosti (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SA8000) 

5.7 Na katero starostno skupino se pretežno obrača neprofitna organizacija? 

Vrednotenje socialnega vpliva je kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna kvalitativna in 
kvantitativna ocena učinkov izvedenih dejavnosti v referenčni skupnosti v zvezi z opredeljenim 
ciljem, ki se izvaja v skladu z različnimi razpoložljivimi metodologijami in orodji. 

a 

a 

1 Mladi do 18 let 

2 Od 18 do 34 let 

3 Od 35 do 50 let 

4 Od 51 do 64 let 

5 65 let in več 

6 Ni prednostne skupine 

4 Navedite internega referenta za okoljsko in/ali socialno odgovornost 

5 Pridobitev nagrad za lastno okoljsko in/ali družbeno zavezanost 

5.6 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 utrpela posledice pri svojih dejavnostih zaradi izrednih zdravstve-
nih razmer zaradi pandemije Covid-19? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 5.7 

5.6.1 Kakšne posledice je imela? 
 (V enem stolpcu je možnih več odgovorov ali samo odgovor 9) 

1 Preoblikovanje časovnega razporeda ali preoblikovanje dejavnosti 

2020 2021 

2 Oblikovanje novih storitev ali novih dejavnosti 

3 Sprememba/preoblikovanje načina izvajanja storitve ali dejavnosti 

4 Specialno izobraževanje plačanih delavcev in/ali prostovoljcev 

5 Pridobivanje novih strokovnih znanj in spretnosti 

5.8 Dejavnost neprofitne organizacije je namenjena: 

1 Samo osebam s specifičnimi težavami 

2 Pretežno osebam s specifičnimi težavami 

3 Tako osebam s specifičnimi težavami kot drugim 

4 Splošni javnosti  b pojdite na vprašanje 6.1 

Dejavnosti, usmerjene v "splošno javnost",  
so namenjene splošni javnosti in ne posamezni-
kom, kot so na primer dejavnosti civilne zaščite 
za prebivalstvo, ki so ga prizadele nesreče,   
dejavnosti javne varnosti in varstva okolja. 

b 

6 Reorganizacija ekonomskih virov za soočanje s krizo/težavami 

7 Zmanjšanje obsega realiziranih storitev ali dejavnosti 

8 Druge posledice 
 Navedite 

9 Brez posledic 

2020 

2021 
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5.8.1 Za katere od naslednjih kategorij oseb s specifičnimi težavami            
je neprofitna organizacija izvajala dejavnosti v letu 2021? 

 Starostnike morate upoštevati na osnovi njihove kategorije težav.  
 (Možnih več odgovorov) 

Zajeti so mladoletniki, ki so 
bili izločeni iz družine (zaradi 
ekonomskih/stanovanjskih te-
žav, nezmožnosti izobraževa-
nja, psihofizičnih težav, pravnih 
težav staršev) in/ali so pod 
nadzorom iz drugih razlogov 
(nepriznanje očetovstva, smrt 
ali domnevna zapustitev 
staršev). 

Tuja mladoletna oseba 
brez spremstva je mladoletnik, 
ki nima italijanskega državl-
janstva ali državljanstva katere 
koli druge države Evropske 
unije in ki je, ne da bi zaprosil 
za azil iz katerega koli razloga 
Italiji, brez pomoči in zastopan-
ja svojih staršev ali drugih odra-
slih, ki so zanj pravno odgovor-
ni v skladu z veljavno italijan-
sko zakonodajo. 

Zajete so žrtve prostitucije. 

Zajete so žrtve družin-
skega nasilja. 

a 

10 Tuje mladoletne osebe brez spremstva 

b 

1 Osebe v ekonomskih in/ali zaposlitvenih težavah (npr. ekonomska revščina, 
materialna prikrajšanost, brezposelnost, iskalci zaposlitve) 

2 Brezdomci ali osebe s stanovanjskimi težavami 

3 Osebe s telesnimi, duševnimi, senzoričnimi ovirami in/ali z ovirami v odnosih 

4 Osebe s psihičnimi/socialnimi motnjami 

5 Osebe, ki trpijo za psihiatrično boleznijo 

6 

7 Osebe z osebnostnimi motnjami (vključno z nasilnostjo in vandalizmom) 

9 Mladoletne osebe v težavah a 

8 Ranljive osebe (npr. osamljene, izolirane osebe) 

11 Mladoletne nosečnice in matere 

b 

12 Imigranti 

13 Prosilci za azil, begunci, prebežniki 

c 

d 

14 Romi, Sinti  in potujoči 

15 Žrtve trgovine z ljudmi c 

16 Žrtve nasilja, zlorabe in/ali trpinčenja d 

18 Zaporniki in/ali nekdanji zaporniki 

17 Žrtve diskriminacije 

19 Žrtve naravnih nesreč 

20 Bolne osebe v zaključni fazi bolezni 

21 Druge bolne in/ali travmatizirane osebe (vključno s HIV-pozitivnimi osebami) 

22 Družinski člani osebe s težavami 

23 Osebe z drugo vrsto težave       Navedite 

5.8.1.1 

 
 (Možnih več odgovorov) 

5.8.1.2 V 

  
 (Možnih več odgovorov) 

Dejavnosti za kategorijo 
pred izrednimi zdravst-

venimi razmerami zaradi 
pandemije Covid-19 

Dejavnosti za kategorijo 
po izrednih zdravstvenih 

razmerah zaradi       
pandemije Covid-19 

Zvišanje   
števila           

koristnikov 

Znižanje 
števila    

koristnikov 

Ni          
spremembe 

Šifra  
kategorije  

Šifra  
kategorije  
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6.1  Katere digitalne tehnologije je neprofitna organizacija 
uporabljala v letu 2021? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 12) 

6. DIGITALIZACIJA, KOMUNIKACIJA IN DRUŽABNA OMREŽJA 

Zajeti so priključki tipa DSL (xDSL, ADSL, 
SDSL, VDSL, itd.) po kablu, optičnemu kablu 
(FTTP), z brezžično povezavo wi-fi (tudi javna, 
WiMax). 

To je mobilna povezava z internetom prek 
omrežja mobilne telefonije (prenosne naprave, ki 
omogočajo mobilno povezavo z internetom). 
Upoštevajte primere, v katerih neprofitna organi-
zacija svojim delavcem in/ali prostovoljcem za-
gotavlja take prenosne naprave in plačuje mobilno 
internetno povezavo za službene namene, tako da 
v celoti ali do določene višine krije stroške naročni-
ne in uporabe interneta. 

 "Mobilne" aplikacije ali app so programi, ki so 
bili razviti prav za uporabo na napravah, kot so 
pametni telefon ali tablični računalnik. 

 Digitalne platforme so digitalne infrastrukture, 
ki lahko med seboj povežejo različne sisteme in jih 
predstavijo uporabnikom prek poenostavljenih in 
integriranih vmesnikov, običajno je to mobilna 
aplikacija ali spletno mesto. Zajete so digitalne 
platforme Open Innovation. 

Računalništvo v oblaku pomeni sklop računal-
niških storitev, ki jih je mogoče uporabljati prek 
interneta in ki omogočajo dostop do programske 
opreme, računalniško zmogljivost, moč spomina, 
izvajanje nelastniške programske opreme, gosto-
vanje podatkovnih zbirk itd. Zajete so povezave 
VPN. (Virtual Private Networks). 

"Masovni podatki" so elektronsko ustvarjeni 
podatki, za katere so značilni: velik obseg (velike 
količine podatkov, ustvarjenih v določenem času), 
različne oblike (strukturirani ali nestrukturirani). S 
pomočjo hitrosti, s katero se ustvarjajo, postajajo 
dostopni in se s časom spreminjajo. Masovni po-
datki so na primer podatki, pridobljeni iz dejavnosti 
v družabnih medijih, proizvodnih procesov in geo-
lokacije. Analiza masovnih podatkov zajema upo-
rabo tehnik, tehnologij in programskih orodij, ki se 
uporabljajo za velike količine informacij, pridoblje-
nih iz lastnih ali drugih virov podatkov. 

Internet stvari, iz angleščine Internet of Things  
sestavljajo medsebojno povezane naprave ali 
sistemi, pogosto imenovani pametne naprave, ki 
zbirajo in izmenjujejo podatke, ki jih je mogoče 
spremljati ali nadzirati na daljavo prek interneta. 

Robotika je veda, ki preučuje robote oziroma 
stroje z umetno inteligenco, ki jim omogoča, da se 
na zunanje zaznave in dražljaje odzovejo z dejan-
jem in tako komunicirajo z okolico. Robotika se 
uporablja na številnih področjih, ponuja nove sto-
ritve in postaja del novih izdelkov, ki lahko izbol-
jšajo kakovost življenja, dela in prostega časa. 

3D-tiskanje je digitalna tehnologija, ki omo-
goča samodejno in poceni izdelavo predmetov, 
njena tehnika pa spominja na laserske tiskalnike: 
uporabnik v programski opremi ustvari digitalno 
zasnovo, ki jo nato pošlje tiskalniku, da jo ta izdela 
plast za plastjo s pomočjo materialov, kot sta sto-
pljena plastika in kovina. 

Blockchain –  dobesedno "veriga blokov" - je 
porazdeljen, odprt register podatkov, ki ga je 
mogoče prosto deliti. Te lastnosti torej omogočajo 
digitalizacijo podatkov, njihovo distribucijo, sledlji-
vost prenosov, preglednost in preverljivost infor-
macij, nespremenljivost registra in programabil-
nost opravljenih prenosov. 

a 

b 

c 

8 Robotika  

d 

e 

f 
12 Ni digitalne tehnologije  pojdite na vprašanje 6.1.2 

1 Fiksni priključek na širokopasovni internet a 

2 Mobilna internetna povezava b 

3 Mobilne aplikacije c 

4 Digitalne platforme d 

5 Storitve računalništva v oblaku e 

6 Tehnologije/orodja za analizo masovnih podatkov f 

7 Internet stvari - IoT (Internet of Things)  

9 3D-tiskanje 

10 Blockchain  

11 Druga digitalna tehnologija 
 Navedite  

h 

j 

g 

i 

i 

g 

h 

j 

6.1.1 Ali je uporaba digitalnih tehnologij, navedenih v vprašanju 
6.1, uvedena zaradi izrednih zdravstvenih razmer zaradi 
pandemije Covid-19? 

8 Robotika  

1 Fiksni priključek na širokopasovni internet a 

2 Mobilna internetna povezava b 

3 Mobilne aplikacije c 

4 Digitalne platforme d 

5 Storitve računalništva v oblaku e 

6 Tehnologije/orodja za analizo masovnih podatkov f 

7 Internet stvari - IoT (Internet of Things)  

9 3D-tiskanje 

10 Blockchain  

11 Druga digitalna tehnologija  

i 

g 

h 

j 

Da Ne 
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6.1.2 Iz katerih vzrokov neprofitna organizacija ni uporabljala 
digitalnih tehnologij v letu 2021? 

 (Možnih več odgovorov) 

1 Zaradi pomanjkanja osebja (plačani delavci ali prostovoljci) 
na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije 

2 Zaradi pomanjkanja ustrezne izobrazbe                                
na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije 

3 Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 

4 Zaradi pomanjkanja naložb v inovacijske tehnologije 

5 Zaradi potrebe po predhodni reorganizaciji procesov in infrastrukture 

6 Zaradi slabe digitalne kulture   

7 Zaradi drugih, nujnejših izzivov/problematik  

8 Drug vzrok 
 Navedite  

6.1.3 Ali neprofitna organizacija v naslednjem triletnem obdobju 
2022-2024 namerava uporabljati načine digitalne komuni-
kacije in sodelovanja, ki NISO navedeni v vprašanju?  

 (En odgovor v vsaki vrstici) 
Da Ne 

NA NASLEDNJE VPRAŠANJE 6.1.2 ODGOVORITE SAMO, ČE V VPRAŠANJU 6.1 (ODGOVOR 12) NISTE NAVEDLI NOBENE 
DEJAVNOSTI   

Zajeti so priključki tipa DSL (xDSL, ADSL, 
SDSL, VDSL, itd.) po kablu, optičnemu kablu 
(FTTP), z brezžično povezavo wi-fi (tudi javna, 
WiMax). 

To je mobilna povezava z internetom prek 
omrežja mobilne telefonije (prenosne naprave, ki 
omogočajo mobilno povezavo z internetom). 
Upoštevajte primere, v katerih neprofitna organi-
zacija svojim delavcem in/ali prostovoljcem za-
gotavlja take prenosne naprave in plačuje mobilno 
internetno povezavo za službene namene, tako da 
v celoti ali do določene višine krije stroške naročni-
ne in uporabe interneta. 

 "Mobilne" aplikacije ali app so programi, ki so 
bili razviti prav za uporabo na napravah, kot so 
pametni telefon ali tablični računalnik. 

 Digitalne platforme so digitalne infrastrukture, 
ki lahko med seboj povežejo različne sisteme in jih 
predstavijo uporabnikom prek poenostavljenih in 
integriranih vmesnikov, običajno je to mobilna 
aplikacija ali spletno mesto. Zajete so digitalne 
platforme Open Innovation. 

Računalništvo v oblaku pomeni sklop računal-
niških storitev, ki jih je mogoče uporabljati prek 
interneta in ki omogočajo dostop do programske 
opreme, računalniško zmogljivost, moč spomina, 
izvajanje nelastniške programske opreme, gosto-
vanje podatkovnih zbirk itd. Zajete so povezave 
VPN. (Virtual Private Networks). 

"Masovni podatki" so elektronsko ustvarjeni 
podatki, za katere so značilni: velik obseg (velike 
količine podatkov, ustvarjenih v določenem času), 
različne oblike (strukturirani ali nestrukturirani). S 
pomočjo hitrosti, s katero se ustvarjajo, postajajo 
dostopni in se s časom spreminjajo. Masovni po-
datki so na primer podatki, pridobljeni iz dejavnosti 
v družabnih medijih, proizvodnih procesov in geo-
lokacije. Analiza masovnih podatkov zajema upo-
rabo tehnik, tehnologij in programskih orodij, ki se 
uporabljajo za velike količine informacij, pridoblje-
nih iz lastnih ali drugih virov podatkov. 

Internet stvari, iz angleščine Internet of Things  
sestavljajo medsebojno povezane naprave ali 
sistemi, pogosto imenovani pametne naprave, ki 
zbirajo in izmenjujejo podatke, ki jih je mogoče 
spremljati ali nadzirati na daljavo prek interneta. 

Robotika je veda, ki preučuje robote oziroma 
stroje z umetno inteligenco, ki jim omogoča, da se 
na zunanje zaznave in dražljaje odzovejo z dejan-
jem in tako komunicirajo z okolico. Robotika se 
uporablja na številnih področjih, ponuja nove sto-
ritve in postaja del novih izdelkov, ki lahko izbol-
jšajo kakovost življenja, dela in prostega časa. 

3D-tiskanje je digitalna tehnologija, ki omo-
goča samodejno in poceni izdelavo predmetov, 
njena tehnika pa spominja na laserske tiskalnike: 
uporabnik v programski opremi ustvari digitalno 
zasnovo, ki jo nato pošlje tiskalniku, da jo ta izdela 
plast za plastjo s pomočjo materialov, kot sta sto-
pljena plastika in kovina. 

Blockchain –  dobesedno "veriga blokov" - je 
porazdeljen, odprt register podatkov, ki ga je 
mogoče prosto deliti. Te lastnosti torej omogočajo 
digitalizacijo podatkov, njihovo distribucijo, sledlji-
vost prenosov, preglednost in preverljivost infor-
macij, nespremenljivost registra in programabil-
nost opravljenih prenosov. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

h 

j 

g 

i 

8 Robotika  

1 Fiksni priključek na širokopasovni internet a 

2 Mobilna internetna povezava b 

3 Mobilne aplikacije c 

4 Digitalne platforme d 

5 Storitve računalništva v oblaku e 

6 Tehnologije/orodja za analizo masovnih podatkov f 

7 Internet stvari - IoT (Internet of Things)  

9 3D-tiskanje 

10 Blockchain  

i 

g 

h 

j 
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6.2  Katere od spodaj navedenih načinov digitalne komunikacije 
in digitalnega sodelovanja je neprofitna organizacija      
uporabljala v letu 2021? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 10) 

Na primer Microsoft Teams, Zoom, Google-
Meet. 
a 

8 Digitalne platforme za inovacijo in deljenje znanja 

10 Ni načina za digitalno komunikacijo in sodelovanje pojdite na vprašanje 6.3 

1 Interna digitalna komunikacija (videokonference, takojšnje poročanje) 

4 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za realizacijo projektov/dejavnosti a 

2 Infrastruktura za delo na daljavo (storitve v oblaku, intranet, virtualna delovna mesta itd.) 

3 Naprave za delo na daljavo oz. pametno delo (prenosni računalnik, tablični računalnik, mobilni terminali itd.) 

5 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za dobavo spletnih storitev 

6 Aplikacije in/ali funkcije za upravljanje odnosov s koristniki storitve ali uporabniki 

7 Digitalna infrastruktura za aktiviranje in pospeševanje ekonomskih virov 

9 Drugi načini za digitalno komunikacijo in sodelovanje  
 Navedite  

6.2.1 Ali so bili načini digitalnega komuniciranja in sodelovanja uvedeni, ki navedeni v vprašanju 6.2, 
zaradi izrednih zdravstvenih razmer zaradi pandemije Covid-19? 

8 Digitalne platforme za inovacijo in deljenje znanja 

1 Interna digitalna komunikacija (videokonference, takojšnje poročanje) 

2 Infrastruktura za delo na daljavo (storitve v oblaku, intranet, virtualna delovna mesta itd.) 

3 Naprave za delo na daljavo oz. pametno delo (prenosni računalnik, tablični računalnik, mobilni terminali itd.) 

4 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za realizacijo projektov/dejavnosti 

5 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za dobavo spletnih storitev 

6 Aplikacije in/ali funkcije za upravljanje odnosov s koristniki storitve ali uporabniki 

7 Digitalna infrastruktura za aktiviranje in pospeševanje ekonomskih virov 

9 Drugi načini za digitalno komunikacijo in sodelovanje 

Da Ne 

a 

8 Digitalne platforme za inovacijo in deljenje znanja 

1 Interna digitalna komunikacija (videokonference, takojšnje poročanje) 

2 Infrastruktura za delo na daljavo (storitve v oblaku, intranet, virtualna delovna mesta itd.) 

3 Naprave za delo na daljavo oz. pametno delo (prenosni računalnik, tablični računalnik, mobilni terminali itd.) 

4 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za realizacijo projektov/dejavnosti 

5 Aplikacije in rešitve za sodelovanje po spletu za dobavo spletnih storitev 

6 Aplikacije in/ali funkcije za upravljanje odnosov s koristniki storitve ali uporabniki 

7 Digitalna infrastruktura za aktiviranje in pospeševanje ekonomskih virov 

Da Ne 

a 

6.3  Ali neprofitna organizacija v naslednjem triletnem obdobju 2022-2024 namerava uporabljati načine 
digitalne komunikacije in sodelovanja, ki NISO navedeni v vprašanju 6.2? 

 (En odgovor v vsaki vrstici) 
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6.4 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 koristila storitve strokovnja-
kov na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (ITC)     ? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 4) 

6.6 Nel corso del 2021, quali dei seguenti prodotti ha realizzato l’istituzione non profit? 
 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 10) 

Strokovnjak na področju informacij-
sko-komunikacijske tehnologije (ITC) je 
oseba z napredno informacijsko uspo-
sobljenostjo. Njegove glavne naloge so 
opredeljevanje, oblikovanje, razvijanje, 
nameščanje, skrb za delovanje, nudenje 
podpore, vzdrževanje, upravljanje ali 
analiziranje informacijskih tehnologij 
(strojna in programska oprema) in    
poslovnih informacijskih sistemov. 

a 
a 

1 Informativna sporočila in brošure 

2 Periodična glasila 

3 Revije, časopisi 

4 Znanstvene publikacije, poročila o raziskavah 

5 Poročilo o poslanstvu, socialna bilanca, trajnost 

6 Vodiči in pregledi storitev 

6.5 Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 uporabljala komunikacijska orodja? 

1 Da 

2 Ne pojdite na vprašanje 6.6 

6.5.1 Za vsakega od naštetih ciljev navedite komunikacijska orodja,                           
ki jih je neprofitna organizacija uporabljala v letu 2021: 

1 Promocija dejavnosti 

2 Razširjanje                     
doseženih rezultatov 

3 Osveščanje                       
o zanimivih temah 

4 Novačenje prostovoljcev 

5 Prošnja za mnenja            
in pripombe 

7 Etični kodeks, listina vrednot 

8 Finančno poročilo o zbiranje denarnih sredstev 

9 Drug izdelek             Navedite 

10 Ni izdelkov 

6 Zbiranje denarnih sredstev 

7 Drug cilj  
 Navedite 

1 Da, kot plačane delavce neprofitne organizacije 

2 Da, kot prostovoljce neprofitne organizacije 

3 Da, kot zunanje svetovalce 

4 Ne 

Tisk, radio 
in            

televizija 

Spletna stran 
neprofitne 

organizacije 

Zajete so aplikacije      
za takojšnje poročanje:  
Whatsapp, Telegram, Mes-
senger. 

Zajeti so Facebook, 
Linkedln, Xing, Yammer, 
Twitter, Presently, Tumblr, 
Wordpress, Blogging. 

Zajeti so YouTube, Sli-
deShare, Podcasting in Vi-
deocasting, Vimeo Insta-
gram, Pinterest. 

Zajete so aktivnosti za 
zbiranje denarnih sredstev, 
kampanje za pridobivanje 
članov, iskanje financiranj in 
kapitalskih investicij. 

SMS, telefon,  
elektronska pošta, 
klepetalnica b 

Družabna 
omrežja 

c 

Družabno 
založništvo  

d 

e 

b 

c 

d 

e 
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6.7 S katerimi od spodaj navedenih subjektov je imela          
neprofitna organizacija pomembne odnose v letu 2021     ? 

 (Možnih več odgovorov ali samo odgovor 21) 

"Pomembni odnosi" so odnosi s posamezniki, ki 
vplivajo na strateške odločitve neprofitne organizaci-
je ali so na različne načine vključeni v njene       
dejavnosti zaradi medsebojnih izmenjav ali zaradi    
pomembnega vpliva, ki jih organizacije imajo nanje. 

Zajete so funkcionalne službe ministrstev (Na 
primer zavodi za varstvo, muzeji, knjižnice, sodišča). 

Zajete so pokrajine, metropolitanska območja, 
občine, uprave parkov, trgovinske, industrijske, obrt-
ne in kmetijske zbornice. 

Zajete so evropske mreže, mednarodne mreže, 
federacije, konfederacije, lige in združenja. 

Zajeti so odbori mestnih četrti.  

a 
a 

21 Ni subjekta   pojdite na vprašanje 7.1 

6 Ministrstva, organi, državne agencije b 

7 Dežele in lokalni javni organi c 

b 

c 

d 

1 Prejemniki/koristniki/uporabniki 

2 Donatorji  

3 Družbeniki/člani 

4 Plačani delavci  

5 Prostovoljci  

8 Lokalni zavodi za zdravstveno varstvo, bolnišnice  ali javne službe za socialno varstvo 

20 Drugo           Navedite 

Fizične osebe 

Organizacije/skupine/podjetja 

9 Šole, univerze, raziskovalne ustanove 

10 Fundacije civilnega prava 

11 Nekdanje bančne fundacije 

12 Organizacije druge ravni 

13 Politične stranke, sindikati, panožna združenja 

14 Verske organizacije 

15 Mreže, socialna gibanja, skupine splošnega interesa 

16 Tisk, radijske in televizijske postaje 

17 Kreditne ustanove 

18 Ostale neprofitne organizacije 

19 Druga privatna podjetja 

d 

e 

e 



Zajeti so meto-
de neposrednega 
svetovanja, ciljne 
skupine, spletne 
razprave in povratne 
informacije, sveto-
valni odbori. 

Zajeti so uradno 
potrjeni sporazumi o 
oblikah sodelovanja 
za uresničevanje 
skupnih ciljev. 

"Pomembni od-
nosi" so odnosi s 
posamezniki, ki 
vplivajo na strateške 
odločitve neprofitne 
organizacije ali so 
na različne načine 
vključeni v njene 
dejavnosti zaradi 
medsebojnih izmen-
jav ali zaradi po-
membnega vpliva, ki 
jih organizacije 
imajo nanje.  

a 

1 Prejemniki/koristniki/uporabniki 

2 Donatorji 

3 Družbeniki/člani 

4 Plačani delavci 

5 Prostovoljci 

6.7.1 Katere načine vključevanja je neprofitna organizacija uporabljala v letu 2021 ali kakšna je 
bila vloga subjektov, ki niso navedeni v vprašanju 6.7? 

  (Vsaj en odgovor 
 v vrstici) 

6.8 Kako so izredne zdravstvene razmere 
zaradi pandemije Covid-19 vplivale na 
pomembne odnose    , ki jih je neprofit-
na organizacija imela s subjekti, nave-
denimi v vprašanju 6.7? 

 (Možnih več odgovorov) 

Načrtova-
nje deja-

vnosti 
neprofitne 

organi-
zacije 

Realizaci-
ja projek-
tov nepro-
fitne orga-

nizacije  

Neposredno 
svetovanje za 

opredelitev 
dejavnosti 

neprofitne 
institucije 

  
a 

Monitoring 
in vredno-
tenje rezul-
tatov deja-

vnosti  
neprofitne 

organizacije 

Brezplačna 
zagotovitev 
prostorov, 
storitev in 
orodij za 

neprofitno 
organizacijo 

b 

c 

Financira-
nje deja-

vnosti 
neprofitne 

organi-
zacije b 

Drugi 
načini 

vključeva-
nja 

c 

Odnosi so 
se okrepili 

Odnosi so 
oslabeli 

Nastali so 
novi odnosi 

Ni bilo   
vpliva 

35 

6 Ministrstva, organi,          
državne agencije 

7 Dežele in lokalni javni organi 

8 Lokalni zavodi za zdravstveno 
varstvo, bolnišnice ali javne 
službe za socialno varstvo 

20 Drugo 

9 Šole, univerze,               
raziskovalne ustanove 

10 Fundacije civilnega prava 

11 Fundacije                                 
in nekdanje bančne fundacije 

12 Organizacije druge ravni 

13 Politične stranke, sindikati, 
panožna združenja 

14 Verske organizacije 

15 Mreže, socialna gibanja, 
skupine splošnega interesa 

16 Tisk, radijske                     
in televizijske postaje 

17 Kreditne ustanove 

18 Ostale neprofitne organizacije 

19 Druga privatna podjetja 
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7.1  Ali je neprofitna organizacija v letu 2021 realizirala 
projekt ali ukrep na področju socialne inovacije     ? 

7. SOCIALNA INOVACIJA 

1 Da

2 Ne

Socialna inovacija je opredeljena kot nov 
produkt, nova storitev ali nov postopek, ki zadovol-
juje družbene potrebe (učinkoviteje kot obstoječe 
alternative) ter hkrati ustvarja nove odnose in  
sodelovanja. 

a 

7.1.1 Kateri so inovativni elementi realiziranega projekta 
ali ukrepa na področju socialne inovacije? 

  (Možnih več odgovorov) 

pojdite na 8. oddelek  

a 

1 Razvoj nove storitve ali novega produkta 

2 Razvoj novega postopka za realizacijo dejavnosti 

3 Regeneracija in ponovna uporaba lokacij za namene splošnega interesa 

4 Določanje novih tipologij uporabnikov, katerim je dejavnost namenjena 

5 Ustvarjanje novih odnosov       in novih sodelovanj b 

6 Drug inovativen element        Navedite  

7.1.2 Z realizacijo projekta ali ukrepa na področju socialne inovacije je neprofitna organizacija dosegla       
naslednje rezultate:  

 (En odgovor v vsaki vrstici) 

2 Uporaba novih virov financiranja 

4 Vključevanja koristnikov v fazo projektiranja 

6 Rešitev problema lokalna skupnosti 

5 Pridobitev nove fleksibilne storitve in posamezniku prilagojene storitve glede na značilnosti uporabnika 

7 Nov postopek integracije in vključevanja na trg delovne sile 

8 Ugotovitev nove socialne potrebe 

9 Ustvaritev namernega in izmerljivega socialnega vpliva  

1 Izmenjava znanj/know-howa z drugimi javnimi ali privatnimi subjekti 

Da Ne 

3 Uvedba nove organizacije dela (npr. delovni čas, način dela in/ali delovni prostor) 

Zajete so uradno potrjene mreže in zavezništ-
va na podlagi opredeljenih in skupnih ciljev 
b 

7.1.3 Katero je prevladujoče teritorialno referenčno območje     
projekta ali ukrepa na področju socialnih inovacij? 

c 

1 Občina in/ali pod nivojem občine (četrt/okrožje) 

2 Pokrajina (vključno z metropolitanskimi območji) 

3 Dežela 

4 Država 

5 Evropa 

V primeru da je projekt ali ukrep potekal na 
več kot enem teritorialnem območju, navedite višjo 
raven (npr.  "V občini" in "V pokrajini", navedite "V 
pokrajini"). 

c 

6 Izven Evrope 

1 Da

2 Ne

Oblike sodelovanja z javnimi ali privatnimi 
subjekti zajemajo pobude za sonačrtovanje (2. odst. 
55. člena Uredbe z zakonodajno močjo 117/17) in 
soprojektiranja (Zakon 238/2000 in 3. odst. 55. 
člena Uredbe z zakonodajno močjo 117/17). 

d 7.1.4 Ali je neprofitna organizacija realizirala projekt ali ukrepe   
v sodelovanju      z drugimi javnimi ali privatnimi subjekti? 

pojdite na 8. oddelek 

d 
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1 Da 

2 Ne 

1 Centralne javne institucije/uprave 

2 Lokalne javne institucije/uprave 

3 Neprofitne organizacije 

4 Javna podjetja 

5 Privatna podjetja 

8 Drugi subjekti         Navedite  

6 Javni in privatni raziskovalni centri ali inštituti 

7 Mednarodne organizacije 

7.1.4.1 Navedite kategorije subjektov, s katerimi je bil projekt ali ukrep realiziran: 
 (Možnih več odgovorov) 

7.1.4.2 Ali je neprofitna organizacija v okviru sodelovanja z drugimi javnimi ali privatnimi subjekti nosila nalogo 
pobudnika? 

8. OSTALE INFORMACIJE  

8.1 Navedite, kdo je izpolnil vprašalnik: 
 (Možnih več odgovorov) 

Predsednik/direktor/poslovodja 

Funkcionar/uslužbenec 

Družbenik/prostovoljec 

Drugo  

8.2 Navedite podatke o izpolnjevalcu ali referentu, na katerega se je mogoče obrniti v primeru 
pojasnil v zvezi s podanimi odgovori: 

Priimek  

Ime 

E-mail   

Telefon 1   Telefon 2   

8.3 Navedite način vodenja anketiranja: 8.4 Kje je bila anketa opravljena? 

1 CAPI - računalniško podprto osebno anketiranje 

2 PAPI - anketa na papirju (zaradi pomanjkanja 
povezav/tehničnih problemov) 

3 Telefonsko (zaradi izrednih zdravstvenih razmer) 

4 Videoklic (zaradi izrednih zdravstvenih razmer) 

1 Na sedežu organizacije 

2 Na domu 

3 V prostorih Nacionalnega statističnega urada - ISTAT 

4 Drugo 
 Navedite  


