
PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA IN MEDSEKTORSKI DIALOG

Medsektorski dialog je temelj participativne demokracije in pomeni sodelovanje z več kot enim
neprofitnim ali družbenim sektorjem z namenom delovanja na skupnem interesnem področju in
skupnega doseganja boljših rezultatov. Glavni cilj medsektorskega dialoga je motiviranje
zainteresiranih deležnikov, kot so prostovoljci, člani, partnerji, donatorji in
lokalne/nacionalne/regionalne oblasti, k povečanju stopnje participativne demokracije v skupnosti.

Participativna demokracija je demokracija, v kateri je državljanom omogočeno vplivanje na
politične odločitve. V njej imajo državljani zagotovljeno možnost (neposrednega) sodelovanja pri
oblikovanju odločitev, ki vplivajo na njihova življenja. Namen dejavnosti na tem področju je
spodbujanje aktivnejšega državljanstva na eni strani ter transparentnosti in odgovornosti lokalnih
oblasti na drugi. Dejavnosti so osredotočene na razvoj sodobne demokratične družbe. Veliko ljudi
se danes že vključuje v oblikovanje javnih politik, npr. v sprejemanje politik pri razvoju urbanih
območij ali v sprejemanje politik v zvezi s posledicami podnebnih sprememb na lokalni ravni. Pri
participativni demokraciji je ključnega pomena aktivna skupnost, ki presega lokalno raven. Zaradi
težav v lokalni skupnosti, ki vplivajo na življenja vseh, na primer posledic podnebnih sprememb, so si
ljudje začeli prizadevati, da bi se njihov glas slišal tudi na globalni ravni.

ZAKAJ JE POTREBNO VZPODBUJANJE MEDSEKTORSKEGA DIALOGA IN 

PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE? 

Močan medsektorski dialog je pomemben v različnih delih družbe, saj krepi participativno
demokracijo. Na tak način ljudje pridobijo večjo moč vplivanja na politične odločitve ali izpostavljanja
in raziskovanja tem, kot so podnebne spremembe in migracije, ki so pomembne znotraj skupnosti.

Glavna prednost okrepljene participativne demokracije je razvoj participativne kulture in občutka
za aktivno državljanstvo. Participativna demokracija pomaga graditi zaupanje med državljani in
(lokalno) vlado ter spodbuja državljane, da skupaj s svojimi (lokalnimi) oblastmi soustvarjajo rešitve
(ideje, načrte, programe, akcije). Prav tako omogoča dialog med izvoljenimi uradniki in državljani in
olajšuje zbiranje mnenj in stališč državljanov o javnih zadevah ali dejanjih ter povečuje število
državljanov, ki aktivno sodelujejo pri odločanju. Medsektorski dialog med organizacijami civilne
družbe in ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki vodi k povečanju participativne demokracije, je
lahko za organizacije koristen iz različnih vidikov, predvsem pa vodi v bolj proaktivno in trajnostno
družbo.

KAJ STA PARTICIPATIVNA DEMOKRACIJA 

IN MEDSEKTORSKI DIALOG? 

V infolistih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za vse spole.

https://beyondthetales.org/

https://beyondthetales.org/


KAKO LAHKO ORGANIZACIJE SPODBUJAJO 

PARTICIPATIVNO DEMOKRACIJO?

izobraževanja o pravicah različnih družbenih skupin;
razprave o prihodnosti skupnosti – v lokalnem in globalnem kontekstu;
ustvarjanje brezplačnih in široko dostopnih informacijskih točk za mlajšo populacijo ter za
diplomske in podiplomske študente;
spodbujanje in ustvarjanje tematskih radijskih in televizijskih oddaj o različnih temah, kot so
socialna vključenost, varstvo človekovih pravic, okolje ter zaposljivost mladih, kot sredstev za
mobilizacijo in začetek procesa demokratizacije skupnosti.

Procesi odločanja so dostopni vsem državljanom in njihovega sodelovanja ne smemo zanemariti.

PRVI KORAKI V SMERI KREPITVE PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE SO:

 •  »srečanja aktivnega poslušanja in razumevanja« ali tečaji usposabljanja;
 •  multiplikacijski dogodki, kot so konference, okrogle mize, seminarji in izvedba fokusnih skupin;
 •  ustvarjanje skupnih prostorov, kjer je v središču odprt dialog med udeleženci.

ZAHTEVNEJŠI IN BOLJ SISTEMSKI NAČINI IZVAJANJA NAČEL PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE V
PRAKSI SO:

Okrepljena participativna demokracija je izredno pomembna pri povezovanju med organizacijami
civilne družbe in drugimi zainteresiranimi stranmi, saj je cilj vzpostaviti tesno sodelovanje pri
načrtovanju boljše prihodnosti za vse.

Predlagajte vpeljavo participativnega proračuna v vašem mestu.
Pišite poslancem in vladi v času njihovega odločanja, še posebej, če gre za teme, ki so pomembne
za vas.
Zbirajte predloge za vlado na za to namenjeni spletni strani. Primer takšnega spletnega mesta je
spletna stran »Predlagam vladi«.
Obiščite odločevalce v času uradnih ur ali na dan odprtih vrat ter izkoristite čas, ki je namenjen
dialogu.
Sprožite Evropsko državljansko pobudo (ECI), ki državljanom omogoča, da predlagajo konkretne
pravne spremembe na katerem koli področju, kjer lahko Evropska komisija predlaga zakonodajo.

NEKAJ   KONKRETNIH PRIMEROV PARTICIPATIVNE DEMOKRACIJE V DRUŽBI, KI SO NAMENJENI
TAKO ORGANIZACIJAM KOT POSAMEZNIKOM:

https://beyondthetales.org/

https://predlagam.vladi.si/
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://beyondthetales.org/


Additional resources

https://www.ldamostar.org/en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/urgent-en/
http://ldamostar.org/wp-content/uploads/2019/01/Urgent-infographic.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/snapshots-from-the-borders-en/
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/impact-en/ 
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/elect-mostar/ 

Infolisti so nastali v okviru projekta Onkraj Zgodb. Projekt je sofinanciran skozi EU Erasmus program. Vsebine
in materiali, ki nastajajo znotraj projekta, so produkt avtorjev. Komisija ni odgovorna za rabo teh informacij.

KONTAKTNI PODATKI

Maja Vejzovic, maja@ldamostar.org   
https://www.ldamostar.org/en 

Local Democracy Agency Mostar (LDA Mostar)
Fra Ambre Miletica 30
88 000 Mostar / Bosna

Elect Mostar
IMPACT – Inclusion Matters! Using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance
Snapshots from the Borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030
URGENT – Urban Re-Generation: European Network of Towns
URGENT - Urban Re-Generation infographic

DODATNI VIRI
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