
  

 

 
  

 

Vabilo na delavnico 

Zakonodajne novosti za NVO 

 

 

PROGRAM 

15:00 -15:10 Uvodni pozdrav 

 

15:10 - 15:25 Kratka predstavitev novega Zakona o NVO in proračunskega sklada 

 

15:25 - 17:25 Novosti varstva osebnih podatkov za društva in druge nevladne 

organizacije (z odmorom) 

 

17: 30 Novosti brezplačne uporabe in najema državnih in občinskih prostorov za 

društva in druge nevladne organizacije (z odmorom) 

 

Delavnico bodo izvedli predstavniki Zavoda PIP in pravne službe CNVOS, ki se            

dnevno ukvarjajo s pravnim svetovanjem društvom in drugim nevladnim         

organizacijam ter imajo dober vpogled v njihovo delovanje in potrebe. Sodelovali so            

tudi pri pripravi več predpisov z namenom izboljšanja položaja nevladnih organizacij.           

Vsebine bodo podane v obliki predavanja, udeleženci dobijo gradiva v obliki Power            

point izročkov. 

 

Delavnica bo potekala v dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, na Ormoški           

cesti 28. Prijave zbiramo do 15.5. 2018 na stasadp@las-bogastvopodezelja.si .          

Udeležba je brezplačna. 

 

Vabljeni! 

 

 

  

 

 
 
Projektni partner 

 

Zavod PIP 
Regionalno stičišče NVO Podravja 

Gosposvetska cesta 83 
2000 Maribor 

Telefon: 02 234 21 32 
E: nevladna@zavodpip.si 
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 OPISI SKLOPOV 

 

Kratka predstavitev novega Zakona o NVO in proračunskega sklada 

Predstavitev bo zajela rešitve in spodbude, ki jih prinaša nov Zakon o nevladnih             
organizacijah: od jasne definicije NVO, pridobitve statusa v javnem interesu in javno            
dostopne evidence teh organizacij, do vzpostavitve posebnega proračunskega sklada za          
razvoj nevladnih organizacij. 
 

Novosti varstva osebnih podatkov za društva in druge nevladne 

organizacije 

25. maja 2018 začne veljati in se uporabljati nova evropska uredba o varstvu osebnih              
podatkov – to je seveda tudi datum, ko bodo nova pravila veljala tudi za vsa društva in druge                  
nevladne organizacije. Delavnica na to temo, ki jo bo vodila ekipa pravne službe CNVOS, bo               
prilagojena potrebam nevladnih organizacij, na njej boste analizirali in iskali rešitve za            
najpogostejše situacije v nevladnem sektorju: 

● Kdaj lahko NVO uporablja osebne podatke svojih članov, uporabnikov, strank, itd.? 
● Kakšno mora biti po novem soglasje osebe, da lahko zakonito obdelujemo njene 

osebne podatke? 
● Kaj narediti z osebnimi podatki, ki jih že imamo, pa zanje v arhivih ne najdemo 

soglasja? 
● Katere NVO morajo svoje člane ali uporabnike do 25. maja 2018 obvestiti o tem, 

katere podatke o njih imajo? 
● Kaj bo po novem potrebno napisati v pogodbo z zunanjimi sodelavci ali podjetji, ki jim 

NVO posreduje osebne podatke (npr. z računovodskimi servisi ali računalniškimi 
podjetji, ki gostujejo spletno stran ali aplikacije NVO) 

● Katere so osnove pravice oseb, katerih podatke ima NVO in kako ravnati v primeru 
zahtevkov teh oseb? 

● Kaj so ključne obveznosti NVO po novem: evidence, izvajanje ocene učinkov in 
imenovanje oseb, pooblaščenih za varstvo osebnih podatkov. 

● Kakšne so obveznosti NVO, če pride do neljube izgube osebnih podatkov. 

 

  

 

 
 
Projektni partner 

 

Zavod PIP 
Regionalno stičišče NVO Podravja 

Gosposvetska cesta 83 
2000 Maribor 

Telefon: 02 234 21 32 
E: nevladna@zavodpip.si 

 



  

 

 
  
 

 

Novosti brezplačne uporabe in najema državnih in občinskih prostorov 

za društva in druge nevladne organizacije 

 
Marca 2018 je začel veljati nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih             
lokalnih skupnosti, ki je nekoliko spremenil pogoje, pod katerimi lahko društva in druge             
nevladne organizacije brezplačno uporabljajo ali najemajo občinske ali državne prostore za           
svoje delovanje. Na delavnici bomo predstavili ključne zakonske novosti, ki so pomembne za             
nevladne organizacije. 
 
Program: 

● Kakšni so novi pogoji za brezplačno uporabo državnih ali občinskih prostorov? 
● Kakšen je po novem postopek dodelitve brezplačnih prostorov? 
● Katere so posebnosti za socialna podjetja in za kulturne nevladne organizacije? 
● Kakšne so posebnosti, če NVO želi najeti državni ali občinski prostor za potrebe 

svojega delovanja? 
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