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Evropski teden lokalne demokracije (ETLD) 
je vseevropski dogodek, katerega namen je 
izboljšati dialog med lokalnimi oblastmi in 
državljani, okrepiti lokalno demokracijo in 
spodbuditi sodelovanje državljanov.
Lokalne in regionalne oblasti iz 47 držav članic Sveta 
Evrope so vabljene k organizaciji javnih dogodkov s 
ciljem: 

 ► Povečati sodelovanje državljanov pri sprejemanju 
odločitev na lokalni ravni;
 ► Izboljšati dialog med državljani in njihovimi izvoljenimi 
predstavniki (župani, člani občinskega sveta …);
 ► Uvesti mehanizme sodelovanja v naše demokratične 
sisteme.

Kaj je Evropski  
teden lokalne 
demokracije?

Udeleženci imajo možnost, da svoj Evropski 
teden lokalne demokracije načrtujejo kadar koli 
v letu v terminu, ki jim najbolj ustreza. Vodilni 
dogodek se lahko odvije okoli 15. oktobra kot 
poklon Evropski listini o lokalni samoupravi, ki je 
bila na voljo za podpis na ta dan leta 1985. 
Občine pozivamo, naj lokalno znano osebnost 
imenujejo za glasnika ali glasnico ETLD, čigar 
naloga bo, da kot ambasador ali ambasadorka 
dobre volje promovira pobudo.
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Sveta 
Evrope je odgovoren za koordinacijo ETLD.



Kaj je Evropski  
teden lokalne 
demokracije?

Kako sodelovati 
na Evropskem 
tednu lokalne 
demokracije?

Vse informacije o registraciji so na voljo 
na spletni strani ETLD 

www.coe.int/demoweek

Na spletni strani ETLD so na voljo 

 ► splošne informacije, tematske zamisli, referenčna 
besedila, dogodki prejšnjih let in pripomočki.
 ►   logotipi, plakati in letaki, ki jih je mogoče prenesti 
v več jezikih.
 ► seznam državnih koordinatorjev, partnerskih združenj 
in kontaktni podatki ekipe Kongresa za ETLD.
 ► spletna platforma, namen katere je razviti neodvisno 
omrežje za neposredno interakcijo in deljenje izkušenj 
med sodelujočimi 

3 KORAKI ZA SODELOVANJE V ETLD

      Izpolnite spletni registracijski obrazec na 
www.coe.int/demoweek-registration in 
ustvarite svoj račun za ETLD,

  Načrtujte in organizirajte dogodke, povezane 
z letošnjo osrednjo temo in tipičnimi težava-
mi v vaši skupnosti z uporabo vizualne iden-
titete ETLD,

  Poskrbite, da bodo vaše dejavnosti vidne 
na spletni strani ETLD, in jih naložite na svoj 
račun.



www.coe.int/congress/fr

Kakšno dodano 
vrednosti prinaša 
ETLD vaši skupnosti?

Kontakt

 ► Spodbujanje kulture sodelovanja z vključevanjem 
državljanov v življenje skupnosti in lokalno politiko.
 ► Izboljšanje kakovosti in pogostosti sodelovanja 
državljanov v lokalnih zadevah in njihovega poznavanja 
evropskih organizacij.
 ► Izboljšanje dialoga med državljani in njihovimi 
izvoljenimi predstavniki ter različnimi skupnostmi.
 ►Povečanje zaupanja državljanov v izvoljene 
predstavnike in ustanove s spodbujanjem udeležbe 
v bolj odprtem in preglednejšem postopku odločanja.
 ► Krepitev občutka skupnega poslanstva in vzajemne 
odgovornosti med državljani in izvoljenimi predstavniki 
za njihove skupnosti.
 ►Razvijanje evropske razsežnosti dejavnosti v svoji 
skupnosti.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek/fr

Svet Evrope je vodilna organizacija za varovanje 
človekovih pravic v Evropi. Združuje 47 držav članic, 
od katerih jih je 27 članic Evropske unije. Kongres 
lokalnih in regionalnih oblasti je telo Sveta Evrope, 
odgovorno za utrjevanje demokracije na lokalni in 
regionalni ravni v 47 državah članicah. Sestavljata 
ga dva zbora – Zbor lokalnih oblasti in Zbor regij – 
ter trije odbori. Skupno v njem deluje 648 izvoljenih 
predstavnikov, ki zastopajo več kot 150.000 lokalnih 
in regionalnih oblasti.
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