
IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO 100F. ČLENU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV 

EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 

 

Pojasnilo o zbranih podatkih: 

Spodnji podatki o številu aktivnih članov, o številu zaposlenih po  100f. členu ZIUZEOP in o višini 

premoženja so bili  pridobljeni neposredno od nevladnih organizacij samih, na katere se nanašajo.  

 

Podatki o številu vseh članov, o številu vseh zaposlenih in o višini premoženja, ki so povzeti iz zadnjih 

javno dostopnih letnih poročil, oddanih na AJPES (za leto 2018) in so prikazani ločeno kot dodatna 

informacija in za primerjavo. Podatek o številu članov ni obvezen podatek v letnem poročilu in je 

vpisan samo pri društvih, ki so ga razkrili.  

 

Pri nevladnih organizacijah, ki so organizirane kot zveze društev, se število članov nanaša na število 

društev, ki so člani zveze. 

 

Izpolnjevanje pogojev po 100f. členu ZIUZEOP (zadnji stolpec) temelji na podlagi prejetih podatkov, 

prejetih s strani organizacije in brez pregleda listin (izpisov iz TRR, listin o pridobljeni izobrazbi, itd.) 

oziroma na podlagi letnih poročil, oddanih na AJPES. Če je število vseh članov nižje od števila 50 (za 

društva) ali če je število vseh zaposlenih nižje od tri oziroma zaposleni nimajo ustrezne izobrazbe (za 

zavode), organizacija pogojev ne izpolnjuje. 

 

Podatki v tem dokumentu so poslovna skrivnost in naj se ne razkrivajo javnosti. Če se bo dokument 

posredoval drugim udeležencem postopka, naj se prvi stolpec prekrije. 

 

 

1. Nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja  

1.1. Društva (Podatki imen nevladnih organizacij so prekriti) 

Ime nevladne organizacije Število 
aktivnih 
članov v 
tekočem 
letu (2020) 

Število 
aktivnih 
članov v 
2019 

Število 
aktivnih 
članov v 
2018 

Število vseh 
članov v 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

    ni podatka  

    12 NE 

 niso poslali   220 DA (po 
navedbah 
organizacije 
same) 

    ni podatka  

 0 0 4 ni podatka NE 

 5 5 5 ni podatka NE 

 0 62 51 ni podatka NE 

    ni podatka  

    126  

 0 pod 10 pod 10 ni podatka NE 

    ni podatka  

 37 23 14 ni podatka NE 

 0 28 36 910 NE 

 0 60 73 ni podatka NE 



 0 0 0 95 NE 

    447 DA 
(sklepamo 
glede na št. 
članov) 

 0 0 0 ni podatka NE 

    ni podatka  

  41 (podatek 
iz javno 
objavljenega 
zapisnika) 

49 (podatek 
iz javno 
objavljenega 
zapisnika) 

64 NE 
 

   25 (podatek 
iz javno 
objavljenega 
zapisnika) 

nad 70 NE 

    25 NE 

Kot aktivni član se šteje član, ki je bil na (vsaj enem) zboru članov v letu in ki je plačal članarino za 

tekoče leto z nakazilom na TRR organizacije. 

 

1.2. Zavodi (imena zavodov so prekriti) 

Ime nevladne organizacije Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
tekočem 
letu (2020) 

Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
2019 

Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
2018 

Povprečno 
število vseh 
zaposlenih v 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

 6 6 6 8,37 DA  

 0 1 1 2 NE 

 2 3 3 2,2 NE 

     / (v stečaju) 

 8 5 6 6,2 DA 

    ni podatka  

 21 2 2 2,42 NE 

    2,84 NE 

Kot zaposleni po 100f. členu ZIUZEOP se štejejo zaposleni za polni delovni čas, celotno predmetno leto 

in ki imajo pridobljeno strokovno izobrazbo 7 ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja varstva 

okolja. 

 

1.3. Ustanove (ime ustanove je prekrito) 

Ime nevladne organizacije Višina 
premoženja 
v tekočem 
letu (2020) 

Višina 
premoženja 
v 2019 

Višina 
premoženja 
v 2018 

Višina 
premoženja 
po letnem 
poročilu 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

 80.000 EUR 125.524 54.811 EUR 54.811 EUR DA 

                                                           
1 Lutra ima sicer 3 zaposlene, vendar vse tri osebe ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja po 100f. členu 
ZIUZEOP. 



Višina premoženja v tekočem letu temelji na podatkov iz poslovnih knjig, ker letno poročilo za 2020 še 

ne obstaja. Višina premoženja v 2019 in 2018 temelji na podatkih iz letnih poročil za 2019 in 2018. 

 

1.4. Povzetek 

Od 30 nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu na področju varstva okolja (brez 

upoštevanje ene, k je v stečaju) smo pridobili podatke od 22 organizacij (bodisi od njih, bodisi iz javnih 

evidenc ali javno objavljenih podatkov), kar predstavlja 76 % vseh organizacij. Od teh nove pogoje 

izpolnjuje 5 organizacij oz. 17 %. 

 

2. Nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave 

2.1. Društva (Podatki imen nevladnih organizacij so prekriti) 

Ime nevladne organizacije Število 
aktivnih 
članov v 
tekočem 
letu (2020) 

Število 
aktivnih 
članov v 
2019 

Število 
aktivnih 
članov v 
2018 

Število vseh 
članov v 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

 pod 50   ni podatka NE (po 
navedbah 
organizacije 
same) 

 0 0 0 ni podatka NE 

 niso poslali   220 DA (po 
navedbah 
organizacije 
same) 

 0 0 0 193 NE 

 25 30 28 ni podatka NE 

    ni podatka  

    ni podatka  

    ni podatka  

    ni podatka  

 0 62 51 ni podatka NE 

    42 NE 

    ni podatka  

 0 Pod 10 Pod 10 ni podatka NE 

    ni podatka NE (po 
navedbah 
organizacije 
same) 

 0 11 15 101 NE 

 37 23 14 ni podatka NE 

 0 28 36 910 NE 

 2 1 1 19 NE 

 15 0 0 48 NE 

 24 29 26 ni podatka NE 

    ni podatka  

 0 0 0 ni podatka NE 

    ni podatka DA (po 
navedbah 



organizacije 
same) 

 0 0 0 ni podatka NE 

    111  

    ni podatka  

 8 4 2 48 NE 

 
   48 (podatek 

na spletni 
strani) 

NE 

    ni podatka  

    ni podatka  

    ni podatka  

 

   447 DA 
(sklepamo 
glede na št. 
članov) 

    21 NE 

 0 12 12 ni podatka NE 

 

   290 DA 
(sklepamo 
glede na št. 
članov) 

 0 0 0 ni podatka NE 

 

 41 (podatek 
iz javno 
objavljenega 
zapisnika) 

49 (podatek 
iz javno 
objavljenega 
zapisnika) 

64 NE 

      

 37 34 32 128 NE 

 9 14 12 49 NE 

 
   18 (podatek 

na spletni 
strani) 

NE 

 0 0 0 42 NE 

 0 13 13 ni podatka NE 

    ni podatka  

Kot aktivni član se šteje član, ki je bil na (vsaj enem) zboru članov v letu in ki je plačal članarino za 

tekoče leto z nakazilom na TRR organizacije 

 

2.2. Zavodi (imena zavodov so prekrita) 

Ime nevladne organizacije Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
tekočem 
letu (2020) 

Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
2019 

Število 
zaposlenih 
po 100f. 
členu 
ZIUZEOP v 
2018 

Povprečno 
število vseh 
zaposlenih v 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

 2 2 2 2,42 NE 

    1,92 NE 

 0 0 0 0,5 NE 



Kot zaposleni po 100f. členu ZIUZEOP se štejejo zaposleni za polni delovni čas, celotno predmetno leto 

in ki imajo ki imajo pridobljeno strokovno izobrazbo 7 ravni Slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja 

ohranjanja narave. 

 

2.3. Ustanove 

Ime nevladne organizacije Višina 
premoženja 
v tekočem 
letu (2020) 

Višina 
premoženja 
v 2019 

Višina 
premoženja 
v 2018 

Višina 
premoženja 
po letnem 
poročilu 
2018 (vir: 
AJPES) 

Pogoji za 
udeležbo v 
postopku po 
100f. členu 
ZIUZEOP 

/      

 

2.4. Povzetek 

Od 47 nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, smo 

pridobili podatke od 34 organizacij (bodisi od njih, bodisi iz javnih evidenc ali javno objavljenih 

podatkov),  kar predstavlja 72 % vseh organizacij. Od teh nove pogoje izpolnjujejo 4 organizacije oz. 

9%. 

 


