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Pobuda za inovativno partnerstvo MOP – nevladne
organizacije za javna dela 2015
Spoštovana gospa Majcen,
pišemo vam s pobudo za sodelovanje.
Povabilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za izvajanje programov javnih del v letu 2015, ki je
bilo objavljeno dne 4. 12.2014 na spletni strani, predstavlja priložnost za tesnejše sodelovanje
Ministrstva za okolje in prostor ter nevladnih organizacij, ki delujemo na področju prostora, varstva
okolja in ohranjanja narave. Povabilo ZZRS sodi med ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki jih
sofinancira evropski socialni sklad (75%), preostanek sredstev pa zagotovi naročnik oziroma izvajalec
programa. Med upravičene izvajalce javnih del sodimo tudi nevladne organizacije.
Partnerstvo med MOP in nevladnimi organizacijami bi usmerili v sodelovanje na nalogah, ki predstavljajo
prenos izvajanja javnih nalog in storitev, v pristojnosti vašega ministrstva na nevladni sektor.
Organizacije, ki imajo potrebne strokovne kompetence in potrebni kader, bi lahko izvajale mentorski
program v sklopu katerega bi mlade brezposelne osebe ob podpori mentorjev prevzele in opravljale
določene javne storitve. Namen takšnega programa bi bil (1) s praktičnimi izkušnjami usposobiti mlade
za opravljanje različnih strokovnih nalog na področju okolja in prostora, (2) razbremeniti Ministrstvo za
okolje in prostor ter (3) vzpostaviti in preizkusiti model kakovostnega sodelovanja med vladnim in
nevladnim sektorjem na področju okolja in prostora. V mreži nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo je
več organizacij, ki izpolnjujejo potrebne pogoje in so pripravljene prevzeti del javnih nalog na področjih,
kjer bi našli skupni interes. Med njimi bi nevladne organizacije lahko opravljale naloge kot so,
ozaveščanje in informiranje, priprava strokovnih osnov, poročil in analiz, monitoring stanja okolja in
izvajanja zakonodaje, sodelovanje pri pripravi strategij, politik, zakonov in predpisov ter upravljanje
zaščitenih območij.
V primeru, da bi ministrstvo zanimala takšna inovativna oblika sodelovanja, predlagamo delovno
srečanje na katerem bi preverili možnosti in interes za izvajanje takšnega programa.
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Polona Valič
koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo
Kontakt: Polona Valič, koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo
e-pošta: polona@planbzaslovenijo.si, tel.: 05 907 13 35
V vednost:
- Mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka
- Ga. Lidija Stebernak, državna sekretarka
- Mag. Tanja Bolte

