
PRILOGA 
 

Način točkovanja izpolnjenosti pogojev iz 4., 6. in 9. člena tega pravilnika 
 
1. Način točkovanja izpolnjevanja pogojev iz 4. člena tega pravilnika:     
1.1. Društvo, ki ima:                                                      
a) od 30 do 80 članov, pridobi 1 točko,                                    
b) za vsakih nadaljnjih 50 članov društvo pridobi 0,5 točke, pri čemer se lahko na 

ta način zberejo največ 3 točke.                                     
1.2. Zavod, ki ima:                                                        
a) enega stalno zaposlenega strokovnega delavca, pridobi 1 točko,          
b) za vsakega nadaljnjega stalno zaposlenega strokovnega delavca zavod pridobi 

0,5 točke, pri čemer se na ta način lahko zberejo največ 3 točke.     
1.3. Ustanova, ki ima ustanovitveno premoženje izkazano v denarju:         
a) od 300.000 SIT do 500.000 SIT, pridobi 1 točko,                         
b) za vsakih nadaljnjih 200.000 SIT ustanovitvenega premoženja, izkazanega v 

denarju, se ustanovi prizna 0.5 točke, pri čemer se lahko na ta način zberejo največ 3 točke. 
2. Način točkovanja izpolnjevanja pogojev iz 6. člena tega pravilnika:     
2.1. Vsaka aktivnost s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja, ki 

je izkazana na način iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, prinese 0,1 točke, pri 
čemer se lahko na ta način zbereta največ 2 točki.     

2.2. Vsaka konkretna akcija z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja in 
njegovih delov, ki se lahko izkaže na način iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, 
prinese 0,1 točke, pri čemer se lahko na ta način zbereta največ 2 točki. 

2.3. Izdaja strokovnih publikacij:                                         
a) izdaja periodične strokovne publikacije prinese 1 točko,                
b) vsaka posamična izdaja strokovne publikacije z naklado najmanj 300 izvodov 

prinese 0,5 točke, 
c) objava vsakega strokovnega članka v javnih medijih prinese 0,1 točke, pri 

čemer lahko na ta način zbere največ 1 točka.                             
2.4. Vsako sodelovanje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti, izkazano z 

dajanjem obrazloženih pisnih mnenj in pripomb na splošne pravne akte ali programe, in 
aktivno sodelovanje v javnih razpravah prinese 0.1 točke, pri čemer se lahko na ta način 
zbere največ 1 točka.  

2.5. Za vsako drugo aktivnost, ki ni zajeta v prejšnjih točkah in ima viden in 
konkreten rezultat na področju varstva okolja, se prizna 0,1 točke, pri čemer se na ta način 
lahko zbere največ 1 točka. 

2.6. Vsaka aktivnost, navedena v prejšnjih točkah, ki se izvaja v drugih državah, 
prinese 0,1 točke za vsako državo, v kateri se izvaja, pri čemer se na ta način lahko zbere 
največ 1 točka. 

3. Za območje delovanja nevladne organizacije iz 9. člena tega pravilnika, ki 
presega delovanje v petih državah članicah Evropske unije, se ji prizna 0,1 točke za njeno 
delovanje v vsaki nadaljnji državi članici Evropske unije.  


