
Arhiv spletne klepetalnice video konference „10 let e-participacije v Evropski uniji“
(23. september 2014)

 Moderator : Vabljeni, da projekt spremljate še naprej preko družbenih omrežij (Twitter: 
https://twitter.com/Razprave_EU, Facebook: 
https://www.facebook.com/forum.evropske.razprave) in spletnih strani projekta 
(http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/). 

 Moderator : Vsem se zahvaljujemo za pozornost in sodelovanje v neposrednem spletnem video 
prenosu video konference 10 let e-participacije v EU. 

 Simon Delakorda : Odlično vprašanje o tem koliko ljudi pride na dogodek v primerjavi številom 

prijav na Facebooku 

 Moderator : Hvala za vprašanja in komentarje. Še vedno vabljeni k sodelovanju. 

 Simon Delakorda : Link - portal predlagam vladi. 

 Simon Delakorda : Me prav zanima, kako drugačen bi bil portal http://predlagam.vladi.si/, če bi 

ga dovolili narediti po željah mladih (samo na glas razmišljam) 

 Simon Delakorda : @Branko. Se strinjam. Zelo zanima razprava. 

 Branko Kralj : Simon..nekako v tej smeri je šlo moje vprašanje....med vsemi selfiji, foodiji in 
ostalimi -iji se določene stvari hitro spregledajo... 

 Moderator : Hvala za vprašanja in komentarje. 

 Simon Delakorda : Mogoče še eno vprašanje: kako se mladi soočajo z informacijsko 
preobremenjenostjo na spletu? Vsak dan dobijo veliko informacij, ker jih nagovarjajo predvsem 
kot potrošnike. Lahko bi sklepali, da ji to jemlje pozornost od vprašanj, ki se nanašajo na javne 
zadeve. 

 Simon Delakorda : @Branko. Super. Potem to vprašanje šteje dvojno 

 Branko Kralj : Še eno vprašanje (sicer je bolj primerno za g.Špeharja..): kolikšen pa je realen 
domet fb za spodbujanje mladih za participacijo oz. udeležbo na dogodkih? 

 Branko Kralj : Simon..sem ravno hotel vprašati podobno... 

 Simon Delakorda : Vprašanje za vse govorke: Na kakšen način bi morale z mladimi komunicirati
institucije, da povečale njihovo motivacijo za politično participacijo? Zdi se, da je spletna 
komunikacija namenjena predvsem "odraslim" državljanom. 

 Moderator : Govori Ana Pleško, direktorica zavoda Simbioza 

 Moderator : Tudi v drugem razpravnem panelu sprejemamo vaša vprašanja, predloge in 
komentarje. Vabljeni k sodelovanju! 

 Moderator : Govori Kaja Cunk, vodja programa Aktivno državljanstvo v Kulturno 
izobraževalnem društvu PiNA 

 Moderator : Govori Tea Jarc iz Mladinskega sveta Slovenije 

 Moderator : Govori moderatorka Mateja Delakorda. 

 Moderator : Začenjamo drugi razpravni panel, "Digitalna participacija mladih", v katerem 
sodelujejo Tea Jarc iz Mladinskega sveta Slovenije, Kaja Cunk, vodja programa Aktivno 
državljanstvo v Kulturno izobraževalnem društvu PiNA in Ana Pleško, direktorica zavoda 
Ypsilon. Vljudno vabljeni k sodelovanju. 

 Moderator : Ne zamudite drugega razpravnega panela "Digitalna participacija mladih". 
Sodelovale bodo Tea Jarc, predsednica MSS, Kaja Cunk, vodja programa Aktivno državljanstvo 
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v Kulturno Izobraževalno Društvo Pina in Ana Pleško, direktorica Simbioza - e-pismena 
Slovenija. 

 Moderator : Še enkrat pa se zahvaljujemo se tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali v razpravi. 

 Moderator : G. Kralj, hvala tudi vam. 

 Branko Kralj : -hvala za odgovor 

 Moderator : Ga. Bobber, hvala tudi vam. 

 Jelena Jančič Bobber : Hvala za odgovor in lep pozdrav. 

 gost_7768 : Anonimnost in transparentnost sta izključujoča se pojma, ko govorimo o e-volitvah. 
Brez popolne transparentnosti oz. odprtosti podatkov ni preverljivosti/zagotovil o 
verodostojnosti glasovanja....po drugi strani pa je anonimnost ključni temelj demokratičnega 
glasovanja. 

 Moderator : Še vedno vabljeni k sodelovanju, saj ob 12. sledi še drugi razpravni panel, ki ga bo 
moderirala Mateja Delakorda. 

 Moderator : Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za vprašanja in komentarje. 

 gost_3259 : Franci: Polona ima prav - kultura javnega diskurza je nizka, razlog pa je v tem, ker 
politika avditorij vse bolj spreminja v brezoblično maso, ki nato temu šprimerno tudi reagira - 
kot breoblična masa. Strankam se zdi, da v takih razmerah bolje shajajo, zato ne naredijo ničesar 
za izboljšanje politične kulture. 

 Moderator : Gosti začenjajo z odgovori na vaša vprašanja. Še vedno se lahko vključite v 
razpravo. 

 Tugo : bravo Jaro. Misel o parlamentu je bila zelo "aktivna" 

 Moderator : Vabljeni k postavljanju vprašanj, predlogov in komentarjev. 

 Moderator : Govori Alois Paulin, Vienna University of Technology 

 Tugo : javno posvetovanje super ! dajmo to bolj propagirati ! 

 Moderator : Hvala za zastavljena vprašanja, sproti jih posredujemo moderatorju. 

 Jelena Jančič Bobber : Pozdravljeni, o vprašanju volilne udeležbe bo v nadaljevanju najbrž še 
govora. V tem kontekstu me zanima, kdaj lahko elektronske volitve na nivoju državnih ali 
predsedniških volitev pričakujemo v Sloveniji. Kje so trenutne omejitve in kdaj lahko 
pričakujemo rešitve? 

 Branko Kralj : Kako razmejiti pravico do izražanja lastnega mnenja in etiko spoštljivega 
komentarja? Kje je meja med žalitvijo in resničnim mnenjem na fb ali pa na forumu? 

 Moderator : Govori dr. Polona Pičman Štefančič, direktorica Raziskovalnega centra družbe Rea 
IT 

 Studio12 : Če ima kdo težave z videom, lahko poizkusi z ogledom video prenosa tudi na 
http://www.studio12.tv/stream-2 

 Moderator : Govori izr. prof. dr. Jaroslav Berce, Fakulteta za družbene vede, Univerza v 
Ljubljani 

 Moderator : gost_9151, thank you for your comment. 

 Moderator : Govori Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 

 gost_9151 : Just finished conversation with a person of EU parlament body in SI. Total flop. 
Events are organized haphazard; one have to "chase" a EU parl. member ("look at their twitter / 
facebook pages" was the suggestion), but first 

 Moderator : Govori mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo 

 gost_7768 : Kdor nima video slike, naj proba posodobiti Adobe flash player 
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 Moderator : Gledate izhodiščni diskusijski prispevek - dr. Andy Williamson, Democratise 

 Moderator : Dobrodošli v spletni klepetalnici. 

 gost_484 : aha..dela 

 gost_484 : meni dela zvok..ne pa video...lp 

 Moderator : test 

 Moderator : Lepo vabljeni, da s svojimi vprašanji za govorce, mnenji ali predlogi sooblikujete 
vsebino video konference na temo uporabe interneta za uveljavljanje državljanske volje v 
Sloveniji in v EU. Vaše prispevke lahko objavite v spletni klepetalnici video prenosa, na 
Facebook profilu https://www.facebook.com/forum.evropske.razprave , Twitter profilu 
https://www.twitter.com/Razprave_EU ali jih pošljete na e-naslov info@inepa.si . Veseli bomo 
vseh vaših prispevkov, ker jih bomo upoštevali pri oblikovanju vsebinskih priporočil video 
konference "10 let e-participacije v Evropski uniji". Vabljeni tudi, da komentirate intervjuje in 
analize na spletni projekta http://www.inepa.si/e-participacija-evropa . 

 Spletna klepetalnica : Dobrodošli v klepetalnici 
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