Ga. Alenka Smerkolj, ministrica
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ljubljana, 19. maj 2015

Spoštovana gospa ministrica,
v luči napovedanega ponovnega zagona priprave strategije razvoja Slovenije ter priprave izvedbenega
načrta operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike vas v imenu mreže nevladnih
organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo prosim za sestanek za
- izmenjavo informacij o načrtu priprave SRS ter
- prevetritev možnosti nevladnih organizacij za prispevanje k ciljem Operativnega programa.
Mreža Plan B za Slovenijo1 se že od leta 2009 aktivno vključuje v proces priprave SRS in drugih
dokumentov programskega svežnja za obdobje 2014-2020: uveljavljamo načela trajnostnega razvoja in
partnerstva.
Prispevek za SRS smo leta 2012 izdali v samostojni publikaciji Za zeleni razvojni preboj. Programi zelenega
razvojnega preboja so bili zaradi potenciala za zagon gospodarstva in dolgoročni izhod iz krize deležni
široke podpore, vgrajeni so tudi v program aktualne koalicije. Prosimo, da nas na sestanku kot aktivne
akterje v dosedanjem procesu seznanite z načrtom priprave SRS.
Organizacije, ki smo vključene v mrežo Plan B za Slovenijo, smo v preteklih letih v družbi lansirali in
popularizirali koncepte, ki so vsebinsko skladni s krovnimi smernicami začrtane kohezijske politike za
obdobje 2014 – 2020: nizkoogljičnost, zelena delovna mesta, krožno gospodarstvo, zeleno proračunsko
reformo, trajnostno potrošništvo ipd. Na sestanku vam želimo predstaviti potencial mreže za prispevanje
k ciljem Operativnega programa, predvsem izvajanje aktivnosti za dvig institucionalne zmogljivosti
udeležencev evropske kohezijske politike ter za pripravo študij in vrednotenj na naših strokovnih
področjih. Od vaše službe pa si želimo napotkov, kako se lahko nevladne organizacije vključimo v izvedbo
kohezijske politike.
Z upanjem na skorajšnje srečanje in na dobro sodelovanje vas lepo pozdravljam.

dr. Renata Karba
koordinatorica Delovne skupine za zeleni razvojni preboj
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Mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo
V vednost:
 Tadej Slapnik, državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade
 Tanja Bogataj, državna sekretarka za okolje in prostor
 Goran Forbici, direktor CNVOS, Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
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