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V A B I L O 

 
na izobraževalni posvet o pridobitvi in problematiki statusa nevladnih organizacij v 

javnem interesu na področju okolja, 
 

ki bo v torek 29.3.2011 ob 9. uri  
v Centru Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana 

 
Program 

 
9.00 do 10.45 - Organiziranost in pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju okolja (Senka Vrbica, univ.dipl.pravnica) 
 
- statusna organiziranost je predpogoj za učinkovito dolgoročno delovanje interesne skupine ali 

lokalne pobude; 
- kaj omogoča pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju okolja 

po Zakonu o varstvu okolja in po Zakonu o ohranjanju narave; 
- pogoji za pridobitev statusa po Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanju narave; 
- postopek za pridobitev pravice do donacije iz 0,5% dohodnine. 
 
11.15 do 13.00 - Posvet o problematiki statusa delovanja v javnem interesu na 
področju okolja 
 
- problem pogojev Zakona o varstvu okolja za pridobitev statusa – (ne)skladost z Aarhuško 

konvencijo in Uredbo (ES) št. 1367/2006;  
- problematika razmerja statusa po Zakonu o ohranjanju narave in Zakonu o varstvu okolja; 
- umeščanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora v ustrezen status; 
- problematika obsega pravic organizacij s statusom; 
- doseganje proaktivnega odnosa Ministrstva za okolje in prostor in njegovih teles do 

organizacij s statusom in pogojev za njihovo boljše delovanje. 
 
Na posvetu bomo oblikovali tudi zaključke in predloge za izboljšanje stanja in odpravo 
problemov. Posvet bo vodila Senka Vrbica, sodelovali pa bodo nekateri predstavniki/ce nevladnih 
organizacij na področju okolja in urejanja prostora ter predstavnica CNVOS.  
 

Dogodek je namenjen lokalnim pobudam in nevladnim organizacijam (društvom, zavodom, 
ustanovam) na področju varstva okolja, urejanja prostora in ohranjanja narave. 

 
Prijava na e-naslov pic@pic.si  ali telefon (01) 521 18 88. 

 
Dogodek organizira Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, kot partner v 
projektih Mreža za prostor (nosilec je IPoP – Inštitut za politike prostora) in Plan B za Slovenjo 
(nosilec je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), ki ju delno financira Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete 
Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.. Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta 
omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS. 


