
 
 
 
Mestna občina Ljubljana 
Tjaša Ficko, podžupanja MOL vodja projekta Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 
Nataša Jazbinšek Seršen, vodja oddelka za varstvo okolja 
Zala Strojin Božič, kontaktna oseba v zvezi z Javnim razpis za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih 
organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva okolja 
 

Ljubljana, 27. oktober 2016 

 

Pojasnila glede javnega razpisa za leto 2017 za NVO s področja varstva okolja  

 
Spoštovani, 
 
V Mreži Plan B za Slovenijo – mreži nevladnih organizacij za trajnostni razvoj smo zasledili Javni razpis za 
sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2017 s področja varstva 
okolja (datum objave: 21. 10. 2016) in ne moremo razumeti, kako da je razpis, ki je namenjen NVO s področja 
varstva okolja, v sklopu B zaprt prav za NVO s področja varstva okolja. 
 
Za sklop B: Izvedba ozaveščevalne kampanje za okoljsko in naravovarstveno aktivacijo mladih v MOL so 
upravičenci samo mladinske nepridobitne organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so 
ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in 
Zakonu o skupnosti študentov in drugo ter imajo sedež v Mestni občini Ljubljana.  
 
To pomeni, da se večina NVO (izvzeta peščica organizacij, ki se ukvarja s tujerodnimi vrstami ali habitati, ki 
lahko kandidirajo za sklop A ali C) s področja varstva okolja ne more prijaviti na edini razpis MOL na tem 
področju, pri čemer se smatra, da so mladinske organizacije vsebinsko bolje podkovane v okoljskih in 
naravovarstvenih vsebinah kot organizacije s področja okolja, ki naj ne bi bile usposobljene za delo z mladimi. 
Tudi okoljske nevladne organizacije že vrsto let uspešno delujemo na področju izobraževanja in osveščanja 
mladih in imamo za to tudi pripravljene in v praksi preverjene programe, delavnice in predavanja.  
 
Kot je pokazala analiza Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni: priročnik o izvajanju občinskih 
javnih razpisov (CNVOS 2015) je financiranje področja varstva okolja povsem na repu med vsemi področji 
(graf spodaj) in nič drugače ni na MOL. Zato nas še posebej čudi, da organizacijam s področja varstva okolja ni 
dovoljeno kandidirati na edinem občinskem razpisu za okoljske NVO, saj s tem že tako majhna sredstva za 
okoljske NVO še manjšate oz. popolnoma odvzamete možnost kandidiranja.  
 
V letu Zelene prestolnice Evrope 2016, ko smo tudi nevladne organizacije s področja trajnostnega razvoja 
(brezplačno) soustvarjale program ZPE, ste sprejeli odločitev, ki prav te iste organizacije dela še bolj šibke. 
Visok in pomemben naziv Zelene prestolnice Evrope 2016 je prejela Mestna občina Ljubljana in vsi njeni 
prebivalci, verjetno tudi zaradi udejstvovanja in aktivnosti nevladnih organizacij s področja okolja, narave in 
trajnostnega razvoja v preteklih letih. Gotovo se marsikomu zdi logično, da ima vsaka Zelena prestolnica do 
nevladnih organizacij primeren in ustrezen odnos, ki vključuje tudi primerno podporo.  
 
Ker tega ne zaznavamo v omenjenemu razpisu, dopuščamo možnost, da je prišlo do pomote in vas prosimo 
za pojasnila. 
 
V imenu delovne skupine za financiranje okoljskih NVO mreže Plan B za Slovenijo, 
 
Polona Valič 
koordinatorka mreže Plan B za Slovenijo 
 
Kontakt: Polona Valič,; e-pošta: polona@planbzaslovenijo.si 
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