Spoznaj mojo dobro prakso:
Orodja za podporo pobudam prebivalcev
Primeri iz Ajdovščine, Nove Gorice, Kopra in Ljubljane
9. julij 2020, 9.00–14.00
Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva ulica 1a, Ajdovščina

Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje
poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se
začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine.
Vabimo vas na študijski obisk v Ajdovščino, kjer bomo spoznali kako občine na različne načine
podpirajo pobude svojih občank in občanov ter pomagajo krepiti skupnost.
Ajdovščina je kot prva občina v Sloveniji pristopila k participativnemu proračunu. Nekatere izvedene pobude
si bomo ogledali tudi na terenu. Izvedeli bomo, kako so se Kopru lotili digitalizacije procesa participativnega
proračuna.
Med drugimi dobrimi praksami bomo spoznali Mladost na burji, ki krepi veščine mladih za življenje v skupnosti,
projekt Zunaj, s katerim Ljubljana podpira male lokalne akcije in dobre prakse podpore skupnosti v Novi
Gorici.
Dogodek bo delno potekal na terenu, kjer si bomo ogledali nekaj izvedenih pobud in izvedeli na kakšne načine
Občina Ajdovščina še sodeluje s svojimi občankami in občani. Študijski obisk je dobra priložnost, da bolje
spoznate možnosti za aktivno vključevanje občank in občanov v razvoj vaše občine iz prve roke, poglede
različnih ključnih akterjev in izmenjate izkušnje, ki jih imate z uvajanjem in izvajanjem podobnih rešitev v svoji
občini.
Vabljeni predstavniki občin, nevladnih organizacij, lokalnih pobud in drugih akterjev, ki se zavzemate za
aktivno vključevanje prebivalcev v razvoj občine in bi želeli spoznati slovenske primere dobrih praks ter
izmenjati izkušnje o podobnih pristopih.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se najkasneje do 6.
julija 2020 prijavite na tej povezavi ali na nina.plevnik@ipop.si.

Konferenco organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost
občin Slovenije. Pri organizaciji dogodka nas podpira Občina Ajdovščina.

PROGRAM *

9.00 – 9.30

Prijava

9.30 – 9.45

Pozdrav in uvod

9.45 – 10.00

Moja pobuda, Občina Ajdovščina, prva slovenska občina s participativnim
proračunom, župan Tadej Beočanin

10.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Ogled dobrih praks na terenu
Občina Ajdovščina
Odmor
Predlagam – odločam, Mestna občina Koper, digitalizacija procesa
participativnega proračuna, Vesna Pajič

12.00 – 13.30

Mladost na burji: Mladi osvajajo veščine življenja v skupnosti
Zunaj: Podpora malim lokalnim akcijam v Ljubljani, Mestna občina
Ljubljana
Podpora pobudam prebivalcev v Novi Gorici (tbc)

13.30 – 14.00

Razprava o možnostih prenosa dobrih praks in glavnih problemih občin na
tem področju

*organizator si pridržuje pravico do sprememb programa

.

