
VABILO

na javni posvet z naslovom

»E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in
izzivi lokalne digitalne demokracije«,

ki bo v petek, 10. novembra 2017, ob 9.00 uri v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije,
Ljubljana, Šubičeva 4.

Namen posveta je nasloviti aktualne izzive sodelovanja občanov pri odločanju z uporabo digitalnih 
tehnologij. Prevladujoča usmeritev upravljanja v slovenskih občinah je osredotočena na učinkovito 
izvajanje javnih storitev za občane. Takšen model lokalne samouprave nadgrajuje informatizacijo 
slovenskih občin, ki je temeljila na postavljanju spletnih strani, vzpostavljanju e-poštne 
komunikacije z občani in objavljanju priložnostnih e-anket, v smeri digitalizacije pametnih storitev 
za sporočanje predlogov v povezavi z izboljševanjem kakovosti lokalnega okolja. Po drugi strani pa
razvoj e-upravljanja na lokalni ravni ne ponuja ustreznih komunikacijskih alternativ za dialoške 
aplikacije, kakršne so predstavljali e-forumi, ki bi podpirale nekonvencionalne oblike participacije. 
Slednje se zato namesto v produktivno soodločanje občanov pogosto razvijejo v protestno 
nasprotovanje, ki črpa svojo mobilizacijsko moč tudi v spletnih družbenih omrežjih ter nastaja kot 
reakcija na nemoč občanov v odnosu do lokalne uprave. 

Pomemben vidik razvoja demokratične udeležbe na lokalni ravni se zato nanaša na uporabo 
digitalnih tehnologij v podporo kolektivnemu odločanju in povezovanju občanov pri doseganju 
skupnih ciljev na podlagi deliberacije in participativne demokracije kot so e-peticije, e-posvetovanja
in e-participativni proračuni. Tehnološko zastavljena digitalna tranzicija slovenskih občin se bo 
težko  izognila vprašanju institucionalizacije digitalnih orodij za aktivno soodločanje ljudi pri 
sooblikovanju občinskih predpisov, strategij in sprejemanju razvojnih odločitev ter zagotavljanju 
preglednosti delovanja lokalne samouprave. Slednja je bolj naklonjena logiki menedžerskega 
upravljanja, zato na pomen uravnoteženosti med učinkovitostjo in demokratičnostjo v občinah 
opozarja tudi Strategija razvoja lokalne samouprave do leta 2020.

Ključna vprašanja, na katera želimo odgovoriti v luči problemskih izhodišč posveta, so naslednja:
 Kakšne so potrebe, pričakovanja in ozaveščenost občanov glede e-sodelovanja pri 

odločanju?
 Kateri so politični in sistemski pogoji za demokratično in učinkovito e-sodelovanje 

občanov?
 Katera so ustrezna informacijska, komunikacijska in odločevalska digitalna orodja za 

krepitev demokratične udeležbe na lokalni ravni v Sloveniji?

Odgovore na navedena vprašanja in ostale izzive e-sodelovanja na lokalni ravni bomo iskali s 
pomočjo predavanj domačih in tujih strokovnjakov, predstavitev praktičnih primerov, rezultatov 
priložnostnih terenskih raziskav in moderirane razprave. Pogledi in mnenja udeležencev posveta 
bodo vključeni v priporočila občinam za uporabo digitalnih tehnologij pri krepitvi demokracije na 
lokalni ravni v Sloveniji.

Za vprašanja v zvezi s posvetom smo vam na voljo prek elektronskega naslova info@inepa.si ali 
telefonske številke 041 365 529.

mailto:info@inepa.si


Program posveta

9.00 – 9.15 Uvodna nagovora
• Rupert Gole, župan, Občina Šentrupert
• Veleposlanik / namestnik veleposlanika Združenih držav Amerike v Sloveniji

9.15 – 9.55 Osrednje predavanje
• Steven Clift, mednarodni strokovnjak za digitalno participacijo 

9.55 – 10.25 E-sodelovanje prebivalcev v slovenskih občinah
• dr. Roman Lavtar, Služba za lokalno samoupravo, Ministrstvo za javno upravo
• doc. dr. Mitja Dečman, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani 

10.25 – 10.40 Razprava

10.40 – 11.00 Odmor

11.00 – 11.45 Praktični in idejni projekti e-sodelovanja občanov
• Izboljšajmo Maribor, Mestna občina Maribor
• Pametni glas NVO, Blaž Golob, SmartIS City d.o.o
• E-vključevanje mladih v razvojno vizijo Idrije, mag. Matevž Straus, Občina Idrija
• E-participativni proračun, mag. Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko 

participacijo
•

11.45 – 11.55 Razprava

11.55 – 12.40 Potrebe in pričakovanja glede e-sodelovanja na lokalni ravni 
• Rezultati terenske raziskave v gorenjski regiji, Grozd - Stičišče nevladnih 

organizacij gorenjske regije
• Rezultati terenske raziskave v savinjski regiji,  dr. Stanko Blatnik, Inštitut za 

simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij
• Potrebe občin za lokalno e-udeležbo, Združenje občin Slovenije (v potrjevanju)

12.40 – 12.50 Razprava

12.50 – 13.00 Zaključek 
• mag. Stevo Ščavničar, državni svetnik in direktor Razvojne agencije zgornje 

Gorenjske

Posvet bo povezoval mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo.

Dogodek je del projekta »Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju«, katerega 
podpira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Sloveniji. Predstavitev projekta je dostopna na 
povezavi http://inepa.si/local-digital-democracy/.

Prosimo vas, da udeležbo na posvetu potrdite do srede, 8. novembra 2017, prek spletnega obrazca 
na povezavi https://www.1ka.si/a/143242 in pri tem navedete vaše ime, priimek in naslov stalnega 
bivališča zaradi lažjega postopka registracije v recepciji državnega zbora.

LEPO VABLJENI!

https://www.1ka.si/a/143242
http://inepa.si/local-digital-democracy/

