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1. Sodelavci
VODJA PROJEKTA: Vida Ogorelec Wagner se procesom sodelovanja
javnosti pri odločanju posveča profesionalno od leta 2000, ko je v okviru
Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj vodila projekt
Usposabljanje za moderiranje kot predpogoj za razvoj participatorne
demokracije v Sloveniji. V zadnjih treh letih je vodila, načrtovala in
moderirala vrsto procesov sodelovanja javnosti na nacionalni in lokalni
ravni (npr. prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana, krajinska zasnova
Volčji potok, razvojni načrt občine Ilirska Bistrica, proces Pobude za
prihodnost NVO in proces priprav na Nacionalno konferenco Vzpostavimo
sodelovanje), pa tudi na mednarodni konferenci Implementation
Conference v Johannesburgu. Kot prva v Sloveniji je leta 2002 pridobila
mednarodni ceritifkat CPF (Certified Professional Facilitator). Je aktivna
članica mednarodnih združenj (International Association of Facilitators;
International Association for Public Participation) in Društva moderatorjev
Slovenije
STROKOVNI SODELAVEC ZA SODELOVANJE JAVNOSTI: Albin Keuc
… aktivist in publicist, je v preteklih letih aktivno sodeloval pri večini
projektov na temo sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah v Sloveniji.
Kot strokovnjak sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami na
tematiki dostopnosti podatkov in sodelovanja javnosti v postopkih
odločanja v okoljskih zadevah.V letih 2001 in 2002 je pri Umanoteri
izvedel celovito analizo dejanske prakse omogočanja sodelovanja javnosti
s strani upravnih organov v postopkih presoje vplivov na okolje. S
pomočjo participativnih metod je pripravil celovita priporočila vladi za
izboljšanje stanja. S podobnim pristopom in po naročilu Umanotere je v
letu 2002 pripravil predlog sistema akreditacije za posvetovalno vlogo
nevladnih organizacij, ki je bil posredovan MOPE. V letu 2003 je za REC
Ljubljana pripravil celovit izobraževalni modul za sodelovanje javnosti v
postopku strateške presoje vplivov na okolje in ga preizkusil na delavnici
za nevladne organizacije. Za istega naročnika je z uporabo analitične
metode določanja deležnikov v letu 2003 pripravil predlog ključnih
deležnikov za implementacijo Sporazuma o porečju reke Save. Je avtor
več člankov in publikacij na temo trajnostnega razvoja in sodelovanja
javnosti v procesih odločanja.
STROKOVNI SODELAVEC ZA GRAFIČNO IN SPLETNO PODPORO
PROCESU: Ozren Škondić. Od novembra 1999 do oktobra 2003 je bil
kot kreativni direktor zaposlen na spletni agenciji Parsek (Parsek d.o.o.,
www.parsek.si) kjer sem vodil tim interaktivnih oblikovalcev. V tem
obdobju je sodeloval in vodil oblikovalsko – izvedbeni del projektov za
široko paleto visoko profiliranih naročnikov kot so Luka Koper, Renault
Slovenija, Peugeot Slovenija, Loreal Slovenija, Mitsubishi Heavy
Industries, Moderna galerija Ljubljana. Oktobra 2003 je skupaj z
partnerjem Martinom Bricljem ustanovil oblikovalski studio Code.Sign,
kjer opravlja funkcijo kreativnega direktorja. Novembra 2003 je izdelal
grafični vodič po procesu sodelovanja Vlada-NVO za priložnostno brošuro
za nacionalno konferenco Vzpostavimo sodelovanje, 17.12.03

2. FAZNO POROČILO, Sodelovanje javnosti pri pripravi NPVO

3

2. Vsebinsko poročilo o opravljeni fazi

2.1. Pregled opravljenih aktivnosti
II. faza:
Izvedba programa sodelovanja zainteresiranih javnosti
-

prispevki v biltenu Okolje & prostor

april-junij 2004

-

uredništvo spletnih strani in novic

april-junij 2004

-

ažuriranje e-lista zaniteresiranih za NPVO

april-junij 2004

-

javni dogodki:
-

javna predstavitev Operativnega programa
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

21. junij 2004

-

4.2. podpoglavje: Narava in biotska raznovrstnost

6. julij 2004

-

3. koordinacija projektne skupine

14. junij 2004

-

priprava 1. osnutka priročnika Sodelovanje javnosti

april-junij 2004
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2.2. Obveščanje
Projekt predvideva celovito obveščanje različnih ciljnih javnosti z uporabo
različnih komunikacijskih orodij. V dosedanjem procesu izvajanja projekta
smo uporabili tiskane in elektronske oblike obveščanja.
♦ Za obveščanje zainteresiranih posameznikov in posameznic je
oblikovana posebna e-lista (možnost prijave preko spletne strani,
z indikacijo na listi prisotnosti). Lista 7. julija šteje 143 e-naslovov
(NPVO-e-lista.xls). V obdobju april-julij so bile za listo pripravljene 3
novice (NPVO-novice.doc) in 2 vabili.
♦ 17. junija je bilo na razširjeno listo gleden na interesne skupine
(skupaj 848 e-naslovov) poslano obvestilo o spremenjenem
terminskem planu NPVO z vabilom k sodelovanju v procesu.
♦ V biltenu Okolje & Prostor so bile v okviru priprave NPVO objavljene
4 novice in 2 najavi o dogodkih
♦ V tedenskih elektronskih novicah Umanotera (adrema 1600
naročnikov) sta bili objavljeni dve novici in 2 najavi dogodkov.
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2.3 Spletna podpora
V obdobju april-julij je bila redno vzdrževana spletna stran namenjena
izvajanju projekta (http://www.npvo.si/). Spletna stran javnosti omogoča:
♦ dostop do vseh gradiv iz procesa priprave NPVO (vključno z
operativnimi programi)
♦ napovednik dogodkov
♦ novice o izvedenih dogodkih
♦ spremljanje poteka procesa sodelovanja javnosti (interaktivni
vodič)
♦ podajanje pripomb na posamezno gradivo
♦ spletni forum za posredovanje mnenj, stališč ter njihovo izmenjavo
med zainteresiranimi
♦ prijavnico na e-listo procesa (info-npvo.mop.@gov.si)
♦ arhiv dokumentov in poročil z dogodkov
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Ažuriran je bil interaktivni vodič s spremenjeno dinamiko NPVO:
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2.4. Javne predstavitve in delavnice
Cilji
Proces sodelovanja zainteresiranih javnosti v postopku priprave NPVO je
namenjen doseganju naslednjih ciljev:
♦ zagotavljanju transparentnosti postopka
♦ zagotavljanju boljše informiranosti o politiki varstva okolja v EU in
Sloveniji
♦ doseganju boljše informiranosti o vsebinah predloga NPVO
♦ pridobivanju dodatnih argumentov, stališč in informacij, ki jih
prinašajo udeleženci v procesu bo prispevalo h kakovostnejšemu
dokumentu
♦ zagotavljanju večje podpore za izvajanje NPVO
Poleg teh splošnih ciljev sodelovanja javnosti pa bo imel program za NPVO
značaj pilotnega projekta – za pripravo primera »dobre prakse«:
♦ služil bo za razvijanje in preizkus ustrezne metodologije
vključevanja javnosti v procese načrtovanja politike varstva okolja
v okviru MOPE v obdobju tik pred ratifikacijo Aarhuške konvencije v
Sloveniji
♦ metodologija in priporočila za sodelovanje javnosti, ki bodo
temeljila na izvedenem programu bodo imela tudi možnost uporabe
v drugih delih ministrstva (npr. prostor, energija) in drugih resorjih
Vlade RS, kar je skladno s procesom reforme državne uprave in
procesom dialoga Vlada-NVO
♦ dosežena bo tudi višja stopnja ozaveščenosti in motivacije
odgovornih uslužbencev znotraj MOPE o pomenu in postopkih
sodelovanja javnosti.
Delavnice
V procesu izvajanja projekta sta bili izvedena dve predstavitvi osnutkov
dokumentov:
21. junij

javna predstavitev Operativnega programa odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda

6. julij

delavnica za 4.2. podpoglavje: Narava in biotska
raznovrstnost – Nacionalni program varstva narave
(delovni osnutek)
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2.5. Priročnik Sodelovanje javnosti
Skladno s ponudbo je bil v okviru 2. faze projekta pripravljen osnutek
priročnika za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja
javnosti v okviru MOPE z naslednjo vsebino (osnutek je priložen v Prilogi 1):
1.

Temeljna izhodišča
1.1 Kaj je proces odločanja?

2.

Načela sodelovanja javnosti

3.

Faze izvedbe sodelovanja javnosti
3.1 Načrt sodelovanja javnosti
3.1.1 Namen in cilji procesa
3.1.2 Potek in urnik procesa
3.1.3 Metode sodelovanja
3.1.4 Ključni deležniki
3.1.5 Sodelavci in finančna sredstva
3.1.6 Informacije
3.1.7 Pripombe in predlogi
3.1.8 Vrednotenje
3.2 Komuniciranje z javnostmi
3.2.1 Obveščanje javnosti
3.2.2 Sodelovanje javnosti
3.2.3 Pregled tehnik obveščanja in sodelovanja
3.3 Priprava gradiv
3.4 Priprava udeležencev
3.5 Spremljanje in vrednotenje SJ
3.6 Spremljanje
3.7 Vrednotenje
3.7.1 Kriteriji
3.7.2 Indikatorji
3.8 Izvedba SJ
3.9 Check-list

4.

Orodja za interaktivno komunikacijo

5.

Literatura

6.

Povezave

7.

Dodatki
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