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Vsebina

 Predstavitev predavatelja

 Crowdsourcing kot metoda e-participacije

 Projekt EUCROWD

 Projekt Co-deciding Europe: Civic tech for good governance and 
active citizenship! 

 Primer ECAS spletne platforme za crowdsourcing



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









Crowdsourcing kot metoda e-participacije

»Crowdsourcing se nanaša na odprt poziv množici, da s 
posredovanjem idej, znanja ali mnenj sodeluje v procesih 
oblikovanja politik« (T. Aitamurto, 2016).

 množično zunanje izvajanje, moč množic, iskanje s 
pomočjo spletne množice, množičenje (Evroterm),...

 crowdsourcing kot metoda e-participacije pomeni proces 
reševanja javnega problema (opredelitev problema, ideje 
za rešitev, izbor idej, oblikovanje predlogov,...) 



Projekt EUCROWD

 Ugotoviti pogoje in demokratični potencial množičnega 
sodelovanja (crowdsourcing – “množičenje”) kot metode e-
participacije za potrebe demokratične razprave o prihodnosti 
Evropske unije (https://www.inepa.si/eucrowd/).

 Časovni okvir: 1. september 2016 – 28. februar 2018

 Vrednost: 147.750 EUR

 Program Evropa za državljane Sklop 2: Demokratično delovanje 
in državljanska udeležba – projekti civilne družbe (prioriteta 
Razprava o prihodnosti Evrope)  



Vir: https://www.inepa.si/eucrowd/photos





Vir: https://www.inepa.si/eucrowd/results/



Priporočila projekta EUCROWD

 Uporaba crowdsourcing-a kot metode e-participacije je smiselna pri 
naslednjih segmentih sodelovanja javnosti na ravni EU:

- javno politična področja (varovanje zdravja, okoljska vprašanja, 
državljanska vzgoja, ustavni okvir EU);

- stopnja demokratičnega odločanja (opredelitev problema in 
oblikovanje rešitev);

- načela množičenja prek spleta (preglednost, dostopnost, 
soustvarjanje, deliberacija, odprti standardi, varnost, upoštevanje 
rezultatov).



Vir: https://www.inepa.si/eucrowd/2018/03/23/eucrowd-project-brochure/





Projekt Co-deciding Europe 

 Razviti nadnacionalno e-participativno platformo za 
množično sodelovanje (crowdsourcing) pri oblikovanju 
predlogov za izboljšanje kakovosti zraka v petih evropskih 
mestih Atene, Riga, Talin, Lizbona in Burgas 
(https://codecidingeurope.eu/).

 Časovni okvir: 1. januar 2021 – 31. december 2023

 Vrednost: 1.253.331,00 EUR 

 Norveški sklad za regionalno sodelovanje.  



Vir: https://codecidingeurope.eu/



Vir: https://codecidingeurope.eu/



Dejavniki uspeha spletnega sodelovanja 
 E-participacija (spletno sodelovanje) je demokratični postopek sodelovanja 

državljanov s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jim omogoča 
vplivanje na sprejemanja političnih odločitev.

 Dejavniki uspeha

- 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.



ECAS spletna platforma za crowdsourcing 

Vir: https://crowdsourcing.ecas.org/



Vir: https://crowdsourcing.ecas.org/digital-transformation-cluster-civil-society-convention-for-the-future-of-europe











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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