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Pravilnik NVO v javnem interesu – predlog dodatnega kriterija 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Kot društvo v javnem interesu na področju kulture, ki se dejavno vključuje tudi na področje 
naravovarstva, pošiljamo predlog novega kriterija k gradivu osnutka Pravilnika o določitvi 
kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v 
javnem interesu na področju ohranjanja narave – PONOVNA JAVNA OBJAVA 
 
Predlog je pospremljen z obrazložitvijo. Našo dejavnost s področja varstva in ohranjanja 
narave izkazujemo na spletni strani Naravovarstvena in okoljska etična misel na Slovenskem 
(www.noemis.jarina.org) 
  
Lep pozdrav! 
 
 
Jurij Dobravec 

 
  



Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa 
nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave – PONOVNA JAVNA 
OBJAVA 
 
 
PREDLOG SPREMEMBE ČLENA IN DODATNEGA KRITERIJA 

 

Nov odstavek 2. člena: 

[xx] se dejavno vključuje v čezmejne in širše mednarodne projekte, s prispevki sodeluje na 

konferencah, članice in člani pa samostojno ali v soavtorstvu objavljajo naravovarstvene prispevke v 

mednarodnih strokovnih in znanstvenih publikacijah 

 

Dodatek h kriterijem: 

 

XX. KRITERIJ: nevladna organizacija se dejavno vključuje v čezmejne in širše mednarodne projekte, 

s prispevki sodeluje na konferencah, članice in člani pa samostojno ali v soavtorstvu objavljajo 

naravovarstvene prispevke v mednarodnih strokovnih in znanstvenih publikacijah. 

Primeroma sem spadajo zlasti: 

- trajna ali večletna projektna čezmejna partnerstva, ki pomembno prispevajo k ohranjanju kopnih in 

vodnih habitatnih tipov in arealov rastlinskih ali glivnih vrst, ki segajo v dve sosednji drţavi, ter varstvu 

čezmejnih populacij oziroma migracijskih poti ţivalskih vrst, 

- sodelovanja, aktivna članstva in partnerstva v mednarodnem prostoru, ki prispevajo k izmenjavi 

znanj in veščin s področja vsebin, opredeljenih v zakonodaji, zlasti v primerih dejavnega sodelovanja 

na širših konferencah s področja ozaveščanja o pomenu preseganja drţavnih mej pri ohranjanju 

narave, 

- objave v znanstveni in strokovni periodiki, v katerih avtorji in avtorice predvsem izkazujejo doseţke in 

izkušnje naravovarstvenih dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

 

 

Obrazložitev 

[1] Zakonodaja s področja ohranjanja narave velja na območju Republike Slovenije. V tem 

zakonodajnem okviru Drţavni zbor ni sprejel le predpisov, ki veljajo znotraj drţave, ampak tudi 

ratificiral mednarodne dogovore, ki veljajo v vseh drţavah določene zveze, npr. EU ali ZN. Pravno 

vsebinsko torej ne more biti nobenega zadrţka, da se nevladne organizacije registrirane v RS ne bi 

dejavno vključevale v dejavnosti v drugih drţavah in da to ne bi bilo v javnem interesu RS.  

[2] Javni naravovarstveni interes RS velja zlasti za čezmejna sodelovanja, s katerimi nas v ekološkem 

smislu na kopnem, v podzemlju, pri nekaterih pomembnih vodotokih (prečno in vzdolţno) in na morju 

narava povezuje. Tovrstna čezmejna dejavnost je torej v svojem bistvu v javnem interesu RS in hkrati 

sosednje drţave. 

[3] Dejavnosti v širšem mednarodnem prostoru pomembno prispevajo k izmenjavi znanja in učinkovitih 

rešitev na vseh področjih naravovarstvenega dela. Vladne ustanove se vanje vključujejo po dolţnosti, 

ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov. Tudi posamezne nevladne organizacije, zlasti večje, so se ţe 

vključile in uveljavile v mednarodnih zdruţenjih. Značilnost informacij v mednarodnem prostoru je 

mreţenje oziroma večstranska izmenjava znanj in izkušenj.  

[4] Kot je razvidno iz vladnih poročanj mednarodnim članskim organizacijam, in kakor poznamo iz 

prakse, nevladne organizacije v Sloveniji prispevajo izjemno pomemben deleţ pri podatkih, 

izobraţevanju, ozaveščanju, in nenazadnje strateških vprašanjih ogroţanja in načrtovanja ohranjanja 



narave. Poleg tega je iz medijev razvidno, da so praviloma prav NVO tiste, ki prve opozorijo na akutne 

probleme ali dogodke, in hkrati tiste, ki vztrajajo s pritiski na (domnevne) krivce ali pristojne inštitucije 

za reševanje trdovratnih in zastaranih stanj ogroţene narave. Široka nevladna podpora v prostorskem 

smislu in po posameznih sektorjih je nedvomno veliko prispevala tudi k uspešnosti Slovenije na 

področju zavarovanih območij, kjer podatki Svetovne banke kaţejo Slovenijo kot eno najuspešnejših 

drţav v preteklih treh desetletjih (Slika). 

 

Slika. Slovenija velja po merilih Svetovne banke za eno najbolj uspešnih držav na področju pravnega 

varstva narave. Na drugem mestu smo po skupni varovani površini (rjava barva trakov) in po 

povečanju površine zavarovanih območij od leta 1990 (porast trakov od svetlo modre do rjave). 

Podatki Svetovne banke, 2017; obdeava Jurij Dobravec. 

 

[5] Znanja o ohranjanju narave in ustreznih merilih preusmerjanja ali omejevanja človekovih negativnih 

vplivov na naravo je v Sloveniji veliko. Vendar mnoge metode in uspešni pristopi ostajajo v 

mednarodnem prostoru neopaţene. Ministrstvo oziroma Vlada bi s spodbudo v obliki izraţenega 



priznanja, da gre pri mednarodni promociji znanja slovenskih organizacij za javni oziroma drţavni 

interes, spodbudila tovrstne intelektualne dejavnosti in uveljavljanje posameznikov, raziskovalnih 

skupin ali celotnih nevladnih organizacij k razširjanju izkušenj sorodnim ustanovam zunaj meja. 

Ţe uveljavljeno sodelovanje, znanstveni doseţki, strokovna znanja in praktične izkušnje prenesene v 

mednarodni prostor upravičijo predlagani kriterij javnega interesa v vrsti treh potrebnih za pridobitev in 

ohranitev statusa v javnem interesu RS. 

 

Pripravljeno maja 2019 

Usklajeno in sprejeto 2019-05-27 

 

 


