
 

 

Usmeritve za nacionalne državljanske forume v okviru Konference o 

prihodnosti Evrope 

 

V skupni izjavi za Konferenco o prihodnosti Evrope je predvidena organizacija evropskih 

državljanskih forumov („okroglih miz“). Poleg tega je v skupni izjavi zapisano naslednje: „Za 

oblikovanje dodatnih prispevkov h konferenci lahko vsaka država članica in vsaka institucija glede na 

svoje nacionalne ali institucionalne posebnosti organizira dodatne dogodke, na primer nacionalne 

okrogle mize z državljani in državljankami ali tematske dogodke, na katerih bodo zbrani prispevki z 

različnih okroglih miz“. V skupi izjavi je navedeno tudi: „Nacionalni in evropski dogodki v okviru 

konference bodo organizirani v skladu z načeli in minimalnimi merili na podlagi vrednot EU, ki jih 

bodo določile strukture konference“. 

V tem smislu bi morali organizatorji dogodkov podpisati listino Konference, udeleženci in udeleženke 

pa bi jo morali spoštovati.  

Usmeritve, opisane v nadaljevanju, temeljijo na načelih dobrega posvetovanja, opredeljenih zlasti v 

poročilu OECD, v okviru katerega je bilo pregledanih več sto študij primerov posvetovalnih 

postopkov
1
 in ki naj bi bilo v pomoč državam članicam, ki nameravajo organizirati državljanske 

forume na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. 

Opomba: Nacionalni dogodki, ki se razlikujejo od državljanskih forumov, bi morali biti organizirani v 

skladu z namenom in načeli Konference, in sicer na odprt, pregleden in vključujoč način. Posebne 

usmeritve za organizacijo takšnih dogodkov so na voljo v obliki orodij na večjezični digitalni 

platformi in zlasti v „Postopkovnem vodniku za organizatorje dogodkov“
2
. Dokument vsebuje tudi 

primere oblik dogodkov, ki bi lahko bili navdih in vodilo pri izbiri držav članic. Na platformi je na 

voljo tudi poseben vodnik za pripravo bolj vključujočih dogodkov. 

 

1) Namen 

 Forumi bi morali imeti jasen namen in cilj:  „cilj bi moral biti opisan kot jasna naloga in 

povezan z določenim javnim problemom. Zapisan je nevtralno kot vprašanje v preprostem jeziku.“ 

Vloga državljanov in državljank ter vpliv njihovega prispevka naj bosta jasna. Navesti je treba 

sklicevanje na celoten postopek Konference o prihodnosti Evrope.  

Na večjezični digitalni platformi Konference o prihodnosti Evrope so na voljo tematski 

predlogi, vendar lahko države članice izberejo katero koli drugo temo, povezano z Evropsko unijo, ki 

se jim zdi pomembna. V skladu s skupno izjavo o Konferenci o prihodnosti Evrope bi se moral obseg 

vprašanj, obravnavanih na Konferenci, prekrivati s področji, na katerih je Evropska unija pristojna za 

ukrepanje ali na katerih bi ukrepanje Evropske unije koristilo evropskim državljanom in 

državljankam. Končni namen forumov je zagotoviti skupna priporočila o posebnih temah, povezanih s 

prihodnostjo Evrope. 

 

2) Nadaljnje ukrepanje 

 „Javni organ naročnik bi se moral javno zavezati, da se bo pravočasno odzval na priporočila 

udeležencev in udeleženk oziroma bo ukrepal na njihovi podlagi.“  Nacionalni ukrepi za razširjanje in 

usklajevanje, s katerimi bi lahko zagotovili uporabo in prepoznavnost rezultatov nacionalnih 

državljanskih forumov, bodo okrepili vključevanje nacionalnih/regionalnih/lokalnih ukrepov v širši 
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 Poročilo je na voljo na spletni strani: https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-

participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. Navedki v tem 

besedilu so vzeti iz načel dobre prakse za posvetovalne postopke javnega odločanja v navedenem poročilu. 
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postopek Konference. To velja zlasti zaradi morebitnega prekrivanja podobnih razprav, ki potekajo na 

eni strani na lokalni/nacionalni ravni, na drugi strani pa na ravni EU.  

Vse tri zadevne evropske institucije so se v skupni izjavi zavezale, da se bodo odzvale na 

priporočila udeležencev in udeleženk: „Končni izid Konference bo prestavljen v poročilu skupnemu 

predsedstvu. Tri institucije bodo hitro preučile, kako bi lahko učinkovito ukrepale na podlagi tega 

poročila, vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama.“ 

 

3) Preglednost 

„Postopek posvetovanja bi bilo treba še pred začetkom javno objaviti. Zasnova postopka in 

vse gradivo [...] bi morali biti dovolj zgodaj na voljo javnosti.“ Večjezična digitalna platforma 

Konference je glavno vozlišče za dogodke, povezane s Konferenco, prispevke in informacije, s čimer 

je zagotovljena preglednost. Vsi prispevki bi morali biti objavljeni na večjezični digitalni platformi 

https://futureu.europa.eu/, na kateri se zbirajo vsi prispevki za evropske državljanske forume, plenarno 

skupščino Konference ter druge povezane dejavnosti in dogodke.  

V skupni izjavi je določeno, da se o priporočilih nacionalnih in evropskih državljanskih 

forumov razpravlja na plenarni skupščini Konference. Države članice lahko za sporočanje rezultatov 

nacionalnih državljanskih forumov poleg platforme uporabljajo tudi obstoječe institucionalne 

strukture Unije. 

 

4) Inkluzivnost 

„Vključenost naj bi dosegli z razmislekom o tem, kako vključiti premalo zastopane skupine.“ 

„Udeležbo bi bilo treba spodbujati in podpirati tudi s plačilom, stroški in/ali zagotavljanjem ali 

plačevanjem otroškega varstva in oskrbe starejših“ ter z zagotavljanjem potrebne podpore in pomoči. 

To velja tako za dogodke v živo kot za spletne dogodke. Podobno kot pri evropskih državljanskih 

forumih bi si lahko prizadevali za večjo zastopanost mladih ali drugih skupin javnosti. Posebno 

pozornost bi bilo treba nameniti ustrezni izvedbi forumov, pri čemer pomagajo usposobljeni 

moderatorji. 

 

 

5) Reprezentativnost 

„Udeleženci in udeleženke bi morali biti mikrokozmos splošne javnosti. To se doseže z 

naključnim vzorčenjem“, tako da so zastopani različni geografski izvori, oba spola, različne starostne 

skupine, socialno-ekonomska ozadja in/ali stopnje izobrazbe v zadevni državi/regiji, kot je za 

evropske državljanske forume navedeno tudi v skupni izjavi. Pri izbiri udeležencev in udeleženk bi 

bilo treba predvideti možna izključitvena merila v povezavi z izvoljenimi mandati ali političnimi 

odgovornostmi. 

Pri vsakem forumu je običajno udeleženih 50 do 200 državljanov in državljank, odvisno od 

števila prebivalcev države članice, regije ali območja. Prizadevati bi si bilo treba, da se pritegnejo 

tisti, ki običajno ne sodelujejo v javnih debatah ali političnih razpravah, na primer z izbiro prizorišč in 

krajev, ki so lahko dostopni.  

Pri organizaciji državljanskih forumov na terenu se je pokazala dodana vrednost v smislu 

raznolikosti in kakovosti interakcij in dialoga med udeleženci in udeleženkami. Pri spletnih razpravah 

bi bilo treba upoštevati, da je potrebnih več odmorov. Spletne seje se lahko porazdelijo na več delov.  

 

6) Obveščanje 

„Udeleženci in udeleženke bi morali imeti dostop do širokega nabora točnih, ustreznih in 

dostopnih dokazov ter strokovnega znanja“ o temeljnih elementih teme, o kateri bo tekla razprava, da 

se omogoči skupinski razmislek. Z določitvijo jasnih postopkov bi bilo treba poskrbeti, da bo znanje, 

ki se posreduje državljanom in državljankam, ustrezno in uravnoteženo. V skladu s tem bi morali 

imeti državljani in državljanke možnost, da v okviru svojih forumov izberejo, katerim posebnim 

temam se želijo posvetiti in kakšne vrste strokovnega znanja potrebujejo. 



 

 

 

7) Skupinsko posvetovanje 

„Udeleženci in udeleženke bi morali biti sposobni najti skupno podlago, da podprejo svoja 

skupna priporočila javnemu organu. To zajema skrbno in dejavno poslušanje, tehtanje in upoštevanje 

različnih vidikov, pri čemer ima vsak udeleženec priložnost, da izrazi svoje mnenje, mešanico sestav – 

od razprav in dejavnosti v majhnih skupinah do plenarnih zasedanj – in strokovno izvedbo.“ 

Organizatorji bi morali načrtovati moderirane razprave na plenarnem dogodku foruma in v manjših 

podskupinah s približno 10 osebami na omizje. Podskupine obravnavajo in oblikujejo priporočila, o 

katerih naj bi pozneje razpravljali in jih potrdili na plenarnem dogodku foruma. Izvedba bi morala biti 

nevtralna in strokovna. 

 

8) Časovni razpored 

„Za posvetovanja je treba nameniti dovolj časa, da udeleženci in udeleženke spoznajo in 

pretehtajo dokaze ter oblikujejo informirana priporočila, saj je večina političnih problemov 

kompleksna.“ Za obravnavo kompleksnih tem v okviru nacionalnega posvetovanja bi lahko načrtovali 

vsaj 4 do 6 dni za sestanke (npr. dva ali tri konce tedna). Druga možnost je, da bi po isti metodi v 

državi članici potekalo več decentraliziranih državljanskih forumov.  

 

9) Integriteta 

Da bi zagotovili integriteto izvajanja, „mora postopek voditi neodvisna usklajevalna skupina, 

ki ni javni organ naročnik“. 

 

10) Zasebnost 

V nacionalnih državljanskih forumih je treba zagotoviti zasebnost udeležencev in udeleženk 

ter spoštovanje pravil EU o varstvu podatkov. „Spoštovati je treba zasebnost udeležencev in 

udeleženk, da se jih zaščiti pred nezaželeno medijsko pozornostjo in nadlegovanjem ter da se ohrani 

njihova samostojnost, pri čemer se zagotovi, da jih ne podkupujejo oziroma pri njih lobirajo interesne 

skupine ali aktivisti.“ 

 

11) Ocenjevanje 

„Udeleženci in udeleženke bi morali anonimno oceniti postopek na podlagi objektivnih meril (npr. 

količine in raznolikosti zagotovljenih informacij, časa, namenjenega učenju, neodvisnosti izvedbe).“ 

Na začetku in na koncu postopka bi lahko bil predložen vprašalnik, da se oceni stopnja zadovoljstva s 

postopkom in učna krivulja, ki je bila morda morda zaznana zahvaljujoč posvetovalnim metodam 

forumov. 


