Z IZMENJAVO DOBRIH PRAKS DO BOLJŠEGA SODELOVANJA Z OBČANI
10. JUNIJ 2019, KOPER - PiNA je 10. junija 2019, v Mediadomu Pyrhani, v sklopu
Šole za župane in v sodelovanju z Občino Piran, Skupnostjo občin Slovenije in
CNVOS, organizirala regionalno konferenco o sodelovanju z občani S skupnimi
močmi razvijamo občino.
Konferenca je združila relevantne deležnike na področju vključevanja javnosti pri
načrtovanju politik. Uvodoma je udeležce in udeleženke konference pozdravil Borut
Jerman, podpredsednik PiNE, ki je poudaril, da smo se za organizacijo dogodka
odločili zato, »ker vidimo, da je v okolju potreba oz. zainteresiranost ljudi do
participacije.« Dodal je, da »smo se za ta dogodek odločili tudi zaradi tega, ker smo
videli, da veliko bolj pomaga, če nekdo iz druge občinske uprave, drugi župan, direktor,
uslužbenec pove, kakšne so njihove konkretne izkušnje. Verjamemo, da bodo z
današnjo konferenco še posebej istrske občine dobile dodatno motivacijo, da
vključujejo ljudi v njihove procese.«
Udeležence je pozdravil tudi Đenio Zadković, župan Občine Piran, ki je izpostavil,
da mnenje javnosti ni zgolj pomembno, temveč ključno »saj gre za manjše ali velike
odločitve, kot je recimo sprememba prostorskih načrtov. Le tako lahko ustvarimo
skupen prostor in skupnost, znotraj katere se vsi dobro počutimo. Razumljivo je, da ne
gre brez težav, saj gre za pogosto različno smer in moramo na ravni občinske uprave
uskladiti in iskati najboljše rešitve. Konsenz predstavlja nato izhodišče za nadaljnje
delo. Pri vsem tem gre tako za sodelovanje kot povezovanje. Nato sledi doseganje
ciljev, ki jih bomo v prihodnje, s pomočjo tovrstnih posvetov, kot je današnji, še lažje in
hitreje dosegali.«
Tina Divjak, vodja zagovorništva na CNVOS je dodala, da pri tovrstnih procesih zelo
hitro naletimo na strah, »na drugi strani pa imamo tudi veliko pozitivnih zgodb, ki
dokazujejo, da se v resnici da in da je zelo pomembno, da pristopimo k celi stvari.«
Izpostavila je še, da je prva stopnja pri vključevanju javnosti informiranje in da pri ljudeh
največkrat naletimo na odpor ravno zato, ker niso informirani.
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina, je v nadaljevanju predstavil več
primerov dobrih praks vključevanja javnosti, od vključevanja občanov in občank pri
razvoju generalne strategije Občine Ajovščina, lokalnega partnerstva za zaposlovanje
mladih in meritev javnega mnenja do participativnega proračuna, ki so ga vključili tudi
v statut občine z določilom, da se izvaja kontinuirano. Povedal je, da se je z
vzpostavitvijo participativnega proračuna »ustvarilo gibanje ljudi, povezali so se s
sosednjimi vasmi. Učinek aktivacije ljudi se je izrazito izkazal in povečal,« ob tem pa
je dodal, da »formalna vključevanja javnosti, ki so po zakonu nujna, javna objava
proračuna, javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta, so po moji oceni
bistveno prepozna, saj se takrat aktov ne spreminja, zato je ljudi treba vključiti prej.«
Pri tem pa je poudaril, da je informiranje občanov in občank ključna točka.
mag. Jurij Mezek iz Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo
je udeležencem in udeleženkam dogodka predstavil, kako vključevanje javnosti vidijo
na ministrstvu. Povedal je, da je na eni strani pomembno spoštovanje mednarodnih
aktov in usmeritev, na drugi strani pa spoštovanje zakonodaje in občinskih pravil.

»Pred dvema letoma je Odbor ministrov Sveta Evrope izdal priporočila državam
članicam o sodelovanju državljanov v lokalnem in javnem življenju. To so priporočila,
na katerih temeljijo tudi naše usmeritve. V teh priporočilih vedno piše, da je zadovoljen
občan tisti, ki meni, da se spoštujejo njegove pravice in da se njegov glas sliši.« Dodal
je, da »z vključenostjo dobijo tudi izvoljeni organi večjo legitimnost oblasti, izboljšata
pa se tudi učinkovitost in uspešnost postopkov odločanja na lokalni ravni.«
Uroš Kavdik, svetovalec na Uradu za okolje in prostor Mestne občine Kranj je
predstavil projekt prenove in oživitve stanovanjske soseske Planina. Javnost so
vključevali z anketami, celostno promocijo in izvedbo 6. delavnic s stanovalci,
predstavniki lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij ter tako poskušali ljudi
angažirati. »Vsaka skupina je obravnavala svoje področje zanimanja in kako bi bilo
možno probleme s teh področij odpraviti.« Želje javnosti so zbirali tudi z anketami o
kakovosti bivanja v soseski in interesu stanovalcev za nakup parkirnega mesta v
garažni hiši, hkrati pa so po soseski razprli tudi plakate, na katere so lahko ljudje
napisali ali narisali kakršen koli predlog imajo. »Naš cilj je bil predvsem to, da bomo
tudi ozavestili ljudi o sami soseski in o tem, kaj se trenutno dogaja, da dobijo tudi prek
tega kakšno koristno informacijo,« je ob tem povedal. Ustanovili pa so tudi neformalno
pisarno za urbano prenovo, s katero želijo povezati prebivalce, predstavnike krajevnih
skupnosti, lokalne nevladne organizacije in lokalna podjetja.
Z izmenjavo dobrih praks smo naredili korak naprej k boljšemu sodelovanju občin in
občanov, na PiNI pa bomo tudi v prihodnje nadaljevali s tovrstnimi dogodki. »V planu
imamo še eno konkretno delavnico na temo vključevanja javnosti in zgodbo z obalno
cesto, ki je vzorčen primer tega, kako bomo stimulirali občine, da so procesi, ki so
zanimivi za participacijo raznorazni,« je za zaključek povedal Borut Jerman, ob tem
pa še dodal, da se morajo občine odločiti za participativne procese takrat, ko bodo
imeli ljudje dejansko možnost odločanja, saj ti ne zaupajo več v institucije. »Družba,
država, občine smo ljudje in te odgovornosti se moramo vsi zavedati.«

