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Pogoji za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu NA
PODROČJU OHRANJANJA NARAVE

V pomoč navajamo pogoje iz Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v
nadaljevanju: ZNOrg), ki so potrebni, da nevladna organizacija pridobi status, da deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave. Zaradi hitrejše obravnave vloge prosimo, da
nevladna organizacija ministrstvu posreduje tudi podatke, ki bi jih sicer moralo ministrstvo
uradno pridobiti samo (zadnji odstavek).
Nevladna organizacija naj opredeli, na katerem področju bi želela pridobiti status (področje
ohranjanja narave), prav tako pa naj navede, če ima že pridobljen status in na katerem področju
ali pa če je morda istočasno vložila vlogo za več področij.
POMEMBNO:
Pojem ohranjanja narave je določen v Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in
pomeni vsako ravnanje, ki se opravlja zaradi ohranitve biotske raznovrstnosti in varstva
naravnih vrednot.
Ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti so ukrepi, s katerimi se ureja varstvo prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst, vključno z njihovim genskim materialom in habitati ter ekosistemi, in
omogoča trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavlja ohranjanje naravnega
ravnovesja.
Pojem naravnih vrednot obsega vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije in so
poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drugi vredni pojav,
sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja,
ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote so zlasti geološki pojavi, minerali in
fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in
tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi,
brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi
izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.
Seznam naravnih vrednot je določen v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni
list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15).
Nevladna organizacija je organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
- ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
- je nepridobitna,
- je neprofitna,
- je neodvisna od drugih subjektov,
- ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali
zbornica.
Nevladna organizacija mora imeti na podlagi 4. člena ZNOrg v statutu opredeljeno, da se v
primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo

nevladno organizacijo z enakimi ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega
prava.
Nevladni organizaciji se podeli status, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1.) njeni člani, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava,
2.) ima dejavnost, ki je v javnem interesu (dejavnost ohranjanja narave), opredeljeno v
ustanovitvenem aktu,
3.) deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,
4.) lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju ohranjanja narave
v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge ,
5.) zadnji dve leti pred vložitvijo vloge je sredstva pretežno uporabljala za opravljanje
dejavnosti ohranjanja narave in je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti
za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu,
6.) ima izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju ohranjanja
narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu,
7.) ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali prekršek,
katerega narava je posebno huda, in ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja,
8.) nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije in
9.) druge pogoje, če tako določa zakon - Zakon o ohranjanju narave v 137. členu določa:
nevladna organizacija mora s svojim delovanjem pomembno prispevati k ohranjanju narave s
tem, da dejavno sodeluje pri ohranjanju narave, izvaja promocijo ohranjanja narave ali širi
strokovno znanje na področju ohranjanja narave z izobraževanjem in vzgojo.

Nevladna organizacija vlogi priloži:
1.) poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo
pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju
ohranjanja narave v zadnjih dveh letih,
2.) dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje,
3.) poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje tega odstavka,
4.) sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju okolja
ohranjanja narave, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
Ministrstvo v postopku podelitve tega statusa iz uradnih evidenc pridobi:
- podatke o datumu registracije organizacije,
- podatke o ustanovitelju organizacije,
- kopijo veljavnega ustanovitvenega akta,
- podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi
zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja,
- podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni
prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno
obsojena zaradi kaznivega dejanja in
- podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.

