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VSEBINA

 Evropska listina o lokalni samoupravi o pravici do sodelovanja 
pri vprašanjih lokalne oblasti

 Uporaba interneta pri vključevanju javnosti v pripravo TUS

 Idejna zasnova za pametno e-participacijo pri pripravi TUS

 Družbeni predpogoji za pametno e-participacijo



1. Normative podlage za vključevanje javnosti v 
TUS

 Dodatni protokol k Evropski listini o lokalni samoupravi o pravici do 
sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti (Svet Evrope, 2009)

 2. člen – Izvajanje pravice do sodelovanja:

2. Ukrepi za izvajanje pravice do sodelovanja vključujejo:  

a) postopki za vključitev ljudi, ki so lahko posvetovalni postopki, 
lokalni referendumi in peticije in, kjer ima lokalna oblast veliko prebivalcev 
in/ali pokriva veliko geografsko področje, ukrepi za vključitev ljudi na takem 
nivoju, ki je njim blizu;

b) postopki za dostop, skladno z ustavno ureditvijo pogodbenice in 
mednarodnimi zakonskimi obveznostmi, do uradnih dokumentov, ki jih 
hrani lokalna oblast;

i) vzpodbujanje uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
za promocijo in izvajanje pravice do sodelovanja po tem protokolu;  

 4. Pri načrtovanju in postopku sprejemanja odločitev glede ukrepov, ki 
naj se opravijo za uveljavitev pravice do sodelovanja pri vprašanjih lokalne 
oblasti, se  lokalne oblasti posvetujejo, kolikor je mogoče, v doglednem času 
in na ustrezen način.  
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2. Uporaba interneta pri vključevanju javnosti v 
pripravo TUS

 Metoda: pregled spletnih strani z iskalnikom Google na ključno 
besedno zvezo “Trajnostna urbana strategija”
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3. Neizkoriščene možnosti pri uporabi interneta

 Centralno spletno mesto z informacijami o poteku priprave 
Trajnostne urbane strategije na ravni občine;

 objava dokumentov / vsebinskih izhodišč;

 objava poročil / zapisnikov o vključevanju javnosti (npr. rezultati 
anket, delavnic);

 povratne informacija s strani pripravljavcev o poteku priprave 
Trajnostne urbane strategije ter upoštevanju / neupoštevanju 
predlogov javnosti (interaktivnost in odzivnost).
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4. Idejna zasnova za pametno e-participacijo pri 
pripravi TUS

 Uporabniške kartice z vizualizacijo
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5. Družbeni predpogoji za pametno e-participacijo

 Aktivna civilna družba (nevladne organizacije, stroka in občani) 
na ravni mestne občine;

 zaupanje v proces priprave Trajnostne urbane strategije 
(upravljanje s konflikti interesov);

 kadrovske, strokovne in finančne kapacitete občinske oblasti za 
vključevanje javnosti (zunanje izvajanje?);

 zavest o prednostih vključevanja javnosti (smernice MOP?);

 prepričanje, da je za boljšo kakovost življenja v mestni občini 
potrebno sodelovanje med prebivalci (TUS kot razvojna 
priložnost).
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Hvala za pozornost!

simon.delakorda@inepa.si

www.inepa.si / www.inepa.eu 
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