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Vsebina

Uvod: pričakovanja udeležencev in predstavitev predavatelja

1) Družbeni okvir sodelovanja z občani

2) Participativne metode in spletna orodja

3) Najbolj pogosta spletna sodelovalna orodja slovenskih občin

4) Dejavniki uspeha spletnega sodelovanja občanov

5) Razlogi za nesodelovanje občanov pri odločanju

Zaključek: vprašanja in razprava z udeleženci



Pričakovanja udeležencev



Predavatelj



Inštitut za elektronsko participacijo

 zasebni zavod ustanovljen leta 2007 (http://www.inepa.si)

 prva nevladna in neprofitna organizacija na področju e-demokracije in e-
participacije v Sloveniji

 prispevati k razvoju demokracije in sodelovanju javnosti z družbeno 
inovativno rabo interneta

 status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja 
informacijske družbe

 koordinacija zagovorništva pri vsebinski mreži NVO za vključujočo 
informacijsko družbo https://www.informacijska-druzba.org









1) Družbeni okvir sodelovanja z občani

 pozna moderna (Giddens)
 družba tveganja (Beck) / doba negotovosti (Baumann)
 mrežna družba (Castells)

 ozaveščenost, emancipacija, individualizacija, fleksibilizacija, 
pluralizem, globalizacija;

 nepredvidljivost, COVID-19, podnebne spremembe, migracije, 
finančne krize, krčenje blaginje, potrošništvo;

 digitalne tehnologije, digitalizacija, umetna inteligenca; 
 družbena kompleksnost, raznolikost identitet in življenjskih stilov, 

konflikti, nezaupanje v institucije in odločevalce;
 vse več komunikacije in vse manj dialoga.



2) Participativne metode in spletna orodja

Vir: https://participedia.net/search?selectedCategory=method&page=1

https://participedia.net/search?selectedCategory=method&page=1


Vir: https://skupnostobcin.si/publikacija/smernice-za-vkljucevanje-obcanov-in-drugih-zainteresiranih-skupin-v-procese-odlocanja-v-obcini/

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini
(CNVOS, MJU, SOS, Regionalna stičišča NVO, 2017)

https://skupnostobcin.si/publikacija/smernice-za-vkljucevanje-obcanov-in-drugih-zainteresiranih-skupin-v-procese-odlocanja-v-obcini/


Vir: https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/iPop_Z_WEB.pdf

Priročnik za boljše in lažje sodelovanje z javnostjo pri urejanju prostora
(IPoP – Inštitut za politike prostora Ljubljana, december 2017)

https://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2019/02/iPop_Z_WEB.pdf


Vir: https://www.user-participation.eu/sl/

https://www.user-participation.eu/sl/


Kriteriji za izbor participativne metode 

 namen / vizija
 cilj / pričakovani rezultat 
 problemsko izhodišče
 ciljne skupine
 viri (človeški, finančni, prostorski)
 časovni okvir
 vpetost v odločevalski proces
 kulturne in družbene posebnosti okolja



3) Spletna sodelovalna orodja občin

 E-participacija (spletno sodelovanje) je demokratični 
postopek sodelovanja državljanov s pomočjo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jim 
omogoča vplivanje na sprejemanja političnih 
odločitev.

Najpogostejša orodja na občinskih spletnih straneh
 spletne ankete / vprašalniki
 pobude / predlogi
 participativni proračun



Vir: https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/ankete



Vir: https://izboljsajmo.maribor.si/



Vir: http://www.servis48.si/



Vir: https://logatec.yrpri.org/group/3661



Vir: https://predlagam-odlocam.koper.si/



Vir: https://www.facebook.com/postojna/posts/4495932133777822



Ali ste v zadnjem letu uporabili internet za naslednje oblike sodelovanja na 
občinski ravni? (n = 187)

 

Spletna anketa »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju« (2017)



Katere oblike vključevanja v odločanje prek interneta pogrešate na spletni 
strani vaše občine oz. v vaši občini na splošno? (n = 171)

 

Spletna anketa »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju« (2017)



Značilnosti spletnega sodelovanja 

 sestavni del občinskih strani
 razlike med občinami (lastne platforme, spletna mesta na 

ključ)
 e-pošta / spletni obrazci
 mobilne aplikacije pametna mesta
 individualiziranost spletnega sodelovanja
 odsotnost skupnostnih posvetovalnih orodij
 odsotnost spletnih peticij (ljudska iniciativa 5%)
 razumevanje spletnega sodelovanja kot upravljanja
 iskanje ravnotežja med učinkovitostjo in demokratičnostjo



4) Dejavniki uspeha spletnega sodelovanja 

- pozitivna uporabniška izkušnja s spletnim orodjem,

- vključenost v formalni proces sprejemanja odločitev,

- prepletanje digitalnega in fizičnega sodelovanja,

- jasnost procesa sodelovanja in njegovih ciljev,

- možnost učinkovite interakcije med uporabniki spletnega orodja,

- odgovarjanje na predloge udeležencev / povratna informacija o 
njihovem upoštevanju,

- javna promocija in vključevanje / pozornost javnosti tekom 
procesom sodelovanja,

- javni interes za vsebino, še preden se začne proces spletnega 
sodelovanja,

- trajnost spletnega orodja.
Vir: Co-deciding Europe: Civic tech for good governance and active citizenship! https://codecidingeurope.eu/ 



Kako pogosti so po vašem mnenju razlogi oz. okoliščine za nesodelovanje 
občanov pri občinskih odločitvah prek interneta? (n = 122)

 

5) Razlogi za nesodelovanje občanov

Spletna anketa »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju« (2017)



Vprašanja in razprava z udeleženci



Hvala za pozornost!
simon.delakorda@inepa.si

www.inepa.si / www.inepa.eu 

facebook.com/zavod.inepa

twitter.com/Institut_INePA

si.linkedin.com/in/simondelakorda
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