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Vabilo na posvet 
z naslovom 

 
Krepitev participativne kulture v Sloveniji 

 
Od uvedbe parlamentarno predstavniške politične ureditve v Sloveniji se soočamo v izzivom 
kako zagotoviti, da državljani in državljanke pri upravljanju javnih zadev sodelujejo tudi 
neposredno in ne le preko na splošnih volitvah izvoljenih političnih predstavnikov oz. političnih 
strank. Pri pripravi planov, programov in politik se velikokrat izkaže, da je kultura vključevanja 
javnosti v Sloveniji šibka in da manjka tako zavesti o pomenu vključevanja javnosti za kvalitetno 
upravljanje z javnimi zadevami kot tudi ustrezne institucionalne ureditve in učinkovitih predpisov 
na eni ter znanja, usposobljenosti in zmogljivosti na drugi strani. Zaradi tega je celo legitimnost 
po vseh predpisih izpeljanih odločitev šibka, ker prizadeti v velikem številu in prepričljivo 
dokazujejo, da bodisi niso bili pravočasno in dovolj kvalitetno obveščeni bodisi se njihovo 
mnenje brez obrazložitve ni upoštevalo ali pa so bili na tak ali drugačen način izigrani. 
Nezadovoljstvo prizadetih pogosto dobi široko podporo javnosti, zato se sicer nujne odločitve 
prelagajo ali spreminjajo za nazaj, kar poleg erozije zaupanja v državo vodi tudi do visokih 
stroškov odločanja ter groženj tistih, ki se čutijo prizadete zaradi odloženih ali spremenjenih 
odločitev.  
 
Vabimo vas na posvet, s katerim želimo osvetliti sedanje ovire, pa tudi gonilne sile, ki 
spodbujajo participacijo in poiskati usmeritve za učinkovitejšo in trajno participacijo javnosti v 
prihodnje. 
 
Posvet bo potekal 3. februarja 2011 med 9:00 in 16: 00 uro v dvorani Državnega sveta RS, 
na Šubi čevi 4 v Ljubljani. 
 
V prvem delu posveta so predvideni strokovni prispevki, ki bodo osvetlili trenutno stanje na tem 
področju pri nas in prikazali, kakšno je razumevanje participativne kulture  Evropi. V drugem 
delu bomo spregovorili o predpogojih, ki so potrebni za razvoj in trajen obstoj participativne 
kulture.  
V popoldanskem delu bo sledila panelna razprava, ki bo odgovorila na vprašanje: Kako 
zagotoviti pogoje za u činkovitejši razvoj participativne družbe in pogoje za njen obstoj? 
 
 
Posvet je namenjen tako predstavnikom javne uprave na nacionalni in na lokalni ravni 
(ministrstva, agencije, upravne enote, občine, javne službe, …), predstavnikom civilno 
družbenih organizacij (NVO, civilne iniciative, …), predstavnikom raziskovalnih in 
izobraževalnih ustanov, kot tudi predstavnikom medijev in drugi zainteresirani javnosti. 
 
 
Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite, svojo udeležbo pa obvezno prijavite do 25. 
januarja 2011  na e-naslov: mateja.sepec@rec-lj.si ali na telefonsko številko 01/425 70 65.  
V kolikor vam čas ne dopušča celodnevne udeležbe, vas vabimo, da se nam pridružite na 
popoldanski panelni razpravi, kjer bomo skupaj oblikovali bodoče usmeritve. Prosimo, da to 
navedete v prijavi. 
 
 
 
Milena Marega,        mag. Blaž Kavčič, 
direktorica RECa v Sloveniji      predsednik DS 
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Program posveta 
 
8:30 - 9:00 Registracija udeležencev 

 
9:00 – 9:15 Pozdravni nagovor 

g. Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta 
 

9:15 – 9:30 Predstavitev namena in širšega konteksta dogodka   
ga. Milena Marega, REC Slovenija 
 

9:30 – 10:30 Stanje participativne kulture v Sloveniji  
g. Andrej Klemenc, REC Slovenija 
 
Definicija participativne kulture v sodobni demokraciji 
g. Gilles Heriard Dubreuil, Foundation for Democratic Culture, Francija  
 
Participativna kultura in prostorsko načrtovanje 
ga. Mag. Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora / LUZ, d.d. 
 

10:30 – 11:00 Izkušnje z vključevanjem javnosti v Mežiški dolini  
Pogledi različnih deležnikov na postopek sodelovanja javnosti pri pripravi 
Državnega prostorskega načrta za Mežiško dolino  
- ga. Mag. Helena Šolar, MOP, Direktorat za prostor 
- predstavnik občine 
- predstavnik civilne iniciative 
 

11:00 – 11:30 Plenarna razprava 
Namen razprave je ugotoviti, kakšno je trenutno stanje na področju 
participativne kulture v Sloveniji.  
 

11:30 – 12:00 Odmor 
 

12:00 – 13:00 Kaj vse je potrebno, da postane soudeležba javnosti trajna? 
 
Zakonodajni vidik 
ga. Senka Vrbica, Pravno informacijski center nevladnih organizacij -PIC 
 
Institucionalni vidik 
ga. Sylvie Charron,  Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 
Francija  
 
Kako lahko e-orodja prispevajo k boljši soudeležbi javnosti? 
Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo - INePA  
 
Praktični koraki za izgradnjo demokratične kulture 
g. Stéphane Baudé, Mutadis, Francija  
 

13:00 – 14:00 Odmor za kosilo 
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14:00 – 15:45 Panelna razprava 

 
Kako zagotoviti pogoje za učinkovitejši razvoj participativne družbe 
in pogoje za njen trajen obstoj? 
 
Vsak panelist predstavi svoje videnje, sledi razprava z občinstvom. 
 
Vabljeni panelisti: 
- Predstavnik varuha človekovih pravic, 
- dr. Mitja Pavliha, Generalni direktor direktorata za prostor,  
- dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede, 
- g. Janez. Renko, Gospodarska zbornica Slovenije, 
- g. Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, 
- Predstavnik občine, 
- Predstavnik civilnih iniciativ. 
 

15:45 - 16:00 Povzetek spoznanj in razprave – usmeritve in priporočila za nadaljevanje 
procesa v bodoče 

 
16:00 Zaključek posveta 

 
 
 
 
 
 
 


