








strokovnim in nevladnim organizacijam k pravični oceni jedrske energije v okviru EU 
taksonomije in trajnostnega financiranja). 

Ker DJS, izpolnjuje vse pogoje iz četrtega odstavka 6. člena ZNOrg v povezavi s 4. členom 
Pravilnika, je Ministrstvo za infrastrukturo odločilo kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe. 

ZNOrg v prvem odstavku 11. člena določa, da organizacija, ki ima status nevladne organizacije 
v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa do 31. marca predloži ministrstvu, 
ki je podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu: 

poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena ZNOrg za pretekli dve koledarski 
leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in 
program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti. 

Skladno z navedenim je Ministrstvo za infrastrukturo odločilo kot izhaja iz 2. točke izreka te 
odločbe. 

118. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/1 O, 82/13 in 175/20 - ZIUOPDVE in 3/22- ZDeb) 
določa, da v odločbi odloči organ o stroških postopka, zato je Ministrstvo za infrastrukturo odločilo 
kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe . 

Na podlagi 2.a točke prvega odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
106/1 O - uradno prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J, 32/16, 30/18 - ZKZaš 
in 189/20 - ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZUT), je ta odločba takse prosta. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije 
·v·-1-5 dneh od vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pri Ministrstvu za infrastrukturo, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana, pisno neposredno, ali se pošlje priporočeno po pošti, lahko pa se poda 
tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za infrastrukturo. Pritožba zoper to odločbo je na podlagi 2.a 
točke prvega odstavka 24. člena ZUT takse prosta. 

Postopek vodila: 
Maša Vrhovnik 
Sekretarka 




