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osrednje Slovenije



     Zakaj smo se lotili projekta Pametni 
glas?
 slabša prepoznavnost nevladnih organizacij kot pomembnih 

akterjev razvoja lokalne skupnosti

 status quo stanja nevladnega sektorja oziroma slabšanje 

položaja na lokalni ravni

 nezainteresiranost občin za vključevanje prebivalcev v 

sooblikovanje lokalnih politik

 nezaupanje v institucije lokalne samouprave 

 nepreglednost občanskih pobud in potreb

 omejen in neprijazen dostop do odprtih podatkov



     Cilji

 Prepoznavanje zadovoljevanje lokalnih potreb

 Spodbuditi civilni dialog

 Spodbuditi razvoj nevladnega sektorja na lokalni ravni 



     Podatki 

 prepoznane lokalne potrebe 

 javno financiranje NVO na lokalni ravni

 nevladne organizacije na lokalni ravni

 vključevanje NVO v procese odločanja na lokalni ravni

 projektna partnerstva LAS  (NVO in občin)

http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas/








Mojčina zgodba

? ? ? 
? ? ? 

Vir: https://pixabay.com, https://openclipart.org 
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Pametna pobuda

Vir: https://openclipart.org/

Mojca želi podati pobudo, ki izhaja iz zaznave v njenem lokalnem 
okolju, se nanaša na skupen problem ter bo naletela na posluh 

pristojnih občinskih institucij.



Kaj vsebuje pametna lokalna pobuda?
 Naslov in opis pobude:

- dostopni statistični podatki v občinah 

- usmerjevalna vprašanja

- navodila uporabnikom

 Regijsko/občinsko lociranje in slikovno gradivo

 Nosilca/ko pobude (nevladna organizacija)    

 Moderatorsko preverjanje

 Komunikacijo z regionalnim stičiščem NVO glede implementacije pobude

 Zbiranje javne podpore za posamezno pobudo*



Bo Mojca dosegla svoj cilj?

Vir: https://openclipart.org/

Pametna oz. utemeljena, uresničljiva in v skupnosti podprta pobuda ima 
večje možnosti za odziv pristojnih občinskih institucij / odločevalcev.





Koristi za Mojco (javnost, NVO)

• Zadovoljstvo prebivalcev (možnost 
oddaje pobude) – da jo nekdo vidi, upošteva, 
posreduje naprej, rešuje

• Večji interes prebivalcev za življenje 
v občini – saj je možnosti vključevanja v lokalno skupnost

• Večja kvaliteta življenja v lokalni 
skupnost – upoštevajoč oddane pobude



 Koristi za lokalno skupnost (občino)

• Vključenost javnosti v procese 
odločanja in vplivanja na življenje

• Večja stopnja zaupanja v institucije 
lokalne skupnosti

• Izboljšanje nevladnega sektorja na 
lokalni ravni 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Tjaša Bajc, vodji projekta (podatki, civilni dialog)

tjasa.bajc@consulta.si 

Blaž Golob in Helena Habjan, razvoj spletnega orodja

Blaz.Golob@smartiscity.eu  in Helena.Habjan@smartiscity.eu  

mag. Simon Delakorda, upravljanje e-participacije  

simon.delakorda@inepa.si 
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