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Aidan Cerar

IPoP – Inštitut za politike prostora

To je šele začetek!



Participacija 

Vključevanje uporabnikov v proces načrtovanja.
Komunikacijski kanal za prebivalce.



Običajni odzivi prebivalcev

• Zabrisana meja med 
uradnimi sporočili, nameni 
in govoricami. 

• Poruši se zaupanje, 
prebivalci so proti. 



Običajne težave občin

• Politično tveganje izvedbe 
pomembnih ukrepov.

• Izguba podpore volivcev.



Potencialne težave načrtovalcev

• Nepoznavanje lokalnih 
specifik, navad. 

• Odpor javnosti – strokovni 
ugled.



Mejnik na področju participacije. 

Celostne prometne strategije
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- Dober odziv in želja po sodelovanju.

- Še nikoli nas ni niso vprašali, kaj mislimo o…

- A pa bo kaj iz te strategije?

- Jaz sem že leta 1972 rekel…

Odzivi



- Imamo pozornost.

- Ljudje morajo imeti občutek, da sodelovanje šteje. 

- Najslabše je ljudi povabiti, nato pa ne upoštevati. 

- Kar ne pomeni, da upoštevamo vse. 

Ključno je nadaljevanje na ravni ukrepov. 

Zaupanje



- Ljudje razumejo kontekst oblikovanja ukrepa.

- Ljudje ukrepe posvojijo. 

- Ključno je nadaljevanje na ravni ukrepov. 

Korist participacije



Primer parkirne politike





Podatki parkirnega utripa









Izzivi

• Ali se sodelovanje splača?

• To se sprašujejo tudi ljudje.

• Podpora odločevalcev.

• Če bodo ljudje za, bom tudi jaz za.

• Jaz bi samo rad, da najdete podporo za ...

• Sredstva.

• Nepredvidene aktivnosti.  



Sklepi

• Participativno pripravljeni načrti so boljši.

• Za uspešno participacijo so pomembni dobri vhodni podatki.

• Pomemben je procesni načrt.

• Posamezne faze.

• S kom komuniciramo in kdaj komuniciramo.

• Pomembna je izbira metod, ki omogoča oblikovanje sklepov in 
sporočil.

• Pomembno je vzdušje. 
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