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ZAPISNIK 1. seje Sveta NVO
ki je potekala 05.12.2018, s pričetkom ob 13.00 uri v sejni sobi 205.

Lista prisotnosti je priložena in je sestavni del tega zapisnika.

Dnevni red:
1. Predstavitev članov Sveta NVO
2. Sprejem Sklepa o ustanovitvi, imenovanju članov in delovanju v Svetu ministra za okolje in
prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, št. 010-37/2018/6
3. Delovanje Sveta NVO
4. Razno
K 1. točki:
Najprej je sledila kratka predstavitev vseh članov v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje
z nevladnimi organizacijami (Svet NVO).
K 2. točki:
Minister članom sveta predstavi in podpiše Sklep o ustanovitvi, imenovanju članov in delovanju v
Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, št. 010-37/2018/6, ki
je potreben, da lahko Svet NVO uradno začne s svojim delom.
Pred podpisom minister odgovori na pripombe članov; pri 8. točki Sklepa glede nadomeščanja članov
sveta, je pomembno, da lahko člane sveta nadomeščajo le preostali člani sveta, saj so bili le ti
izvoljeni v neodvisnem postopku CNVOS (Sklep o izboru predstavnikov nevladnih organizacij v svet
ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO, z dne 21.11.2018). V 4. točki pa je predvidena
možnost vabila strokovnjakov na posamične seje glede na obravnavano temo.
V samem sklepu je nekaj točk namenjenih samemu delovanju sveta, tako da poseben poslovnik ni
potreben.
K 3. točki:
Člani sveta se dogovorijo, kako bodo delovali v prihodnje, saj je veliko tem, ki jih je potrebno
obravnavati; tudi kar nekaj še iz obdobja prejšnjih mandatov. Najprej se bodo lotili aktualnih tem in
nato postopoma obravnavali še ostale.
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Minister predlaga naslednje teme: (1) Zakon o varstvu okolja (ZVO), (2) stanovanjski zakon in (3)
paket gradbene zakonodaje.
Člani sveta pošljejo nabor akutnih odprtih tem Gregorju Plantariču, ki je na ministrstvu pristojen za
sodelovanje z NVO (prek e-pošte in v vednost vsem članom sveta). In sicer vprašanja s konkretnimi
predlogi (problem -> predlog), npr. pet po njihovem mnenju najpomembnejših tem, razporejenih po
prioritetah (od 1, najbolj pomembno, do 5, najmanj pomembno). Rok je do 12.12..
Sklep 1/1
Člani Sveta NVO pošljejo Gregorju Plantariču vprašanja s konkretnimi predlogi. Rok je 12.12.2018.
Minister prosi člane za (prvi) temeljni komentar na temo spremembe ZVO, na katerih področjih so po
njihovem mnenju potrebne spremembe. Člani predstavijo njihova okvirna mnenja; od problematike
krožnega gospodarstva (kaj se razume kot odpadek?), izboljšanje in dodajanje vsebin, možnosti
drugega mnenja pri PVO, višina pravdnih stroškov za NVO, rotacija pri imenovanju sodnih
izvedencev, varovalka pred »političnim« zavlačevanjem postopkov, manko naravovarstvenega
informacijskega sistema, kakšne so »konkretne« reference, da lahko nekdo izvaja PVO (nujno
strokovno usposabljanje), invazivne vrste (kakšni odpadki so to, kako odstranjevati?) do povezave
ZVO z Zakonom o varstvu narave in vprašanj pristojnosti.
Minister predlaga, da je ena izmed tem na naslednji seji, ki bo predvidoma januarja 2019,
spremembe ZVO; člani se strinjajo. Nabor ostalih tem se bo oblikoval po prejetih predlogih. Nadalje
se bo na stanovanjskem zakonu aktivno začelo delati predvidoma februarja.
Sklep 1/2
Člani Sveta NVO pripravijo do naslednje seje temeljni komentar na temo spremembe ZVO.
K 4. točki:
Naslednji termin Sveta NVO bo predvidoma v januarju 2019, med 14. in 18.01.2019.

Svet se je končal ob 14. uri.
Zapisal:
Gregor Plantarič

Minister Jure Leben
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