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POVZETEK
Elektronska participacija (e-participacija) postaja vedno pomembnejši pojem družbenopolitične realnosti iz dveh razlogov. Prvi razlog je sodobna kriza zaupanja v demokracijo,
drug pa je hiter razvoj informacijsko-komunikacijskih (IK) tehnologij, ki posegajo v mnoga
področja naših življenj, med drugim tudi v demokracijo. E-participacija ni nekaj novega,
ampak je v veljavi že nekaj desetletij. S pojavom sodobnih IK-tehnologij, kot je naprimer
internet, je pridobila na svojem pomenu in tudi spremenila pravila igre. Državljanom
danes ni več potrebno uporabiti le klasične poti za interakcijo s politično oblastjo. Tudi
politični oblasti v sodobnem času ni več potrebno iskati in uporabljati staromodnih načinov
podajanja informacij in sodelovanja z državljani, ampak lahko za ta namen uporabijo
orodja, ki jih ponujajo omenjene IK-tehnologije. Ena izmed glavnih prednosti eparticipacije je njena fleksibilnost v smislu časa in prostora, kot tudi mnogo možnosti, ki
jih lahko ponudi ljudem za sodelovanje. Ljudem se ni več potrebno masovno zbrati v
centru mesta , da bi bili slišani, ni več potrebno od vrat do vrat iskati svoje somišljenike,
tudi ni več potrebno čakati cel dan, da bi prišli do neke informacije, saj so sodobna IKorodja skrajšala čas in naredila prostor poljubno velik ter dosegljiv vsakomur.
Pričujoče magistrsko delo temelji na izčrpnem pregledu in analizi literature, povezane z eparticipacijo. Zelo podrobno smo opredelili e-participacijo, njen odnos do e-demokracije in
dejavnike, ki vplivajo na uporabo sodobnih IK-orodij. Podrobneje smo tudi raziskali,
povezavo med stopnjo demokratičnosti in razvitostjo e-participacije na podatkih številnih
držav sveta in ugotovili, da je mnogo držav z nizko stopnjo demokratičnosti v svetovnem
vrhu glede razvitosti e-participacije. Nadalje, smo v magistrskem delu opravili podrobno
analizo razvitosti e-participacije v slovenski lokalni samoupravi, kjer smo pregledali in
analizirali vse spletne strani slovenskih občin. Na osnovi standardne tristopenjske
klasifikacije e-participacije z naborom 21 indikatorjev smo ugotovili stanje razvitosti v
slovenski lokalni samoupravi. Ovrgli smo predpostavko, da na stopnjo e-participacije
vpliva geografska lega občin, potrdila pa, da na njo vplivajo velikost in finančna moč občin
ter njihov status.
Ključne besede: e-participacija, e-demokracija, stopnja
informacijsko-komunikacijska orodja, lokalna samouprava
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRONIC PARTICIPATION IN SLOVENIAN
LOCAL GOVERNMENT
Electronic participation (e-participation) is becoming an increasingly important concept of
socio-political reality. The first reason for this is the modern crisis of confidence in
democracy, and the second reason is the rapid development of information and
communication technologies that interfere with many areas of our lives, including in
democracy. E-participation is not something new, but has been in place for several
decades. With the advent of modern technologies such as the Internet, e-participation
has become more important and has also changed the ruls of the game. Citizens no
longer need to use a classic way to interact with government. It's the same the other way
around. It is no longer necessary for government to look for and use the old-fashioned
ways of providing information and cooperation with citizens, but can use tools offered by
these new technologies. One of the main advantages of e-participation is its flexibility in
terms of time and space, as well as many other options that it can offer to people to
participate. People don`t have to mass-assemble anymore in the city center in order to be
heard. They don`t need to go door to door to search for its adherents. It is also no longer
necessary for people to wait a whole day to come up with some information, since
modern IC-tools reduced the time and made space accessible to everyone.
This master thesis is based on a comprehensive review and analysis of literature related
to e-participation. In a very detailed way we have indentified e-participation and its
relationship to e-democracy, and the factors that influence on the use of modern IC-tools.
We had also explored the link between the level of democracy and the development of eparticipation and found out that many of non-democratic countries are very developed in
e-participation. Furthermore, we had conducted a detailed analysis of e-participation in
Slovenian local government, where we had reviewed and analyzed all 212 websites of
Slovenian municipalities. Based on a standard three-tier classification of e-participation
with a set of 21 indicators, we found out the state of e-participation in the Slovenian local
government. We rejected the hypothesis that geographic location of municipality affects
on the level of e-participation, and confirmed that the size, and financial strength of
municipality influence on the level of e-participation.
Keywords: e-participation, e-democracy, the state of democracy in countries, information
and communication tools, local government
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UVOD

Živimo v času, ko informacijsko-komunikacijska tehnologija postaja vpeta v vse sfere
našega življenja. Zaradi tega se je v našem življenju spremenilo mnogo stvari. Že če samo
malo pogledamo okrog sebe, vidimo, kako se klasično papirno poslovanje spreminja v
digitalno oz. elektronsko poslovanje.
Vendar razvoj in uporaba naprednih tehnologij nista vplivala samo na poslovanje, ampak
tudi na druge stvari, ki nas nenehno obkrožajo, čeprav se mnogokrat tega sploh ne
zavedamo. Ena izmed takih stvari je elektronska participacija (na kratko e-participacija,
včasih tudi eParticipacija).
Pojem e-participacija je skozi leta postal mednarodno splošno sprejet izraz kakršnega koli
sodelovanja ljudi v političnih in upravnih procesih s pomočjo IK-tehnologij. Proces eparticipacije je zelo povezan s pojmoma e-demokracije (mnogi ju enačijo, kar je zmotno)
in e-uprave. E-participacija je s pomočjo sodobnih IK-tehnologij prešla ovire klasične
civilne participacije in tako postala nepogrešljivi del sodobne demokracije, ki vsak dan
pridobiva na svoji vrednosti.
Spletna orodja, kot so forumi, ankete, peticije, pa tudi sodobnejša orodja (orodja spleta
2.0), kot so socialna omrežja, so spremenila »pravila igre«. Preko njih so državljani prešli
prej omenjene klasične ovire, saj so jim ta orodja omogočila neposredno in realnočasovno
pridobivanje informacij, na podlagi katerih so lahko naredili, opredelili in jasno ter javno
izrazili svoje mnenje ter tako sodelovali oz. vplivali na sprejemanje političnih odločitev ali
pa vsaj opozorili na problem, ki ga je potrebno rešiti. Tako bi lahko rekli, da e-participacija
predstavlja nadgradnjo pojma civilne (politične) participacije, ki predstavlja aktivno
zanimanje in sodelovanje, z namenom vplivati na nek politični proces. Elektronska
participacija je nekaj podobnega oz. istega, le da je tehnološko podprta.
Tema magistrskega dela je neposredno povezana s pojmom e-participacija. Namen
magistrskega dela je namreč podrobnejša opredelitev e-participacije v vseh pogledih. Cilj
naloge pa je vezan na stopnjo e-participacije v slovenski lokalni samoupravi. Glavni
namen tega magistrskega dela je raziskati, kakšne možnosti vključevanja občanov v
proces soupravljanja ponujajo slovenske lokalne skupnosti. Tukaj je še posebej
pomembna izkoriščenost sodobnih tehnoloških potencialov oz. orodij e-participacije na
občinskih spletnih straneh.
Glavni cilj tega dela je torej e-participacija na lokalni ravni. Po pregledu literature smo si
za podrobnejšo opredelitev e-participacije zastavili tudi drugi cilj oz. podcilj. Ta je
naravnan mednarodno in je usmerjen v raziskovanje indeksa e-participacije, kot
najpomembnejšega indeksa s področja, ki smo ga raziskovali v tej nalogi. Namen
raziskave tega indeksa je dokazati, da je e-participacija neposredno povezana z
demokracijo, oz. da so države, ki so v samem vrhu tega indeksa, tudi najbolj
demokratično usmerjene. Za ta namen smo indeks e-participacije primerjali z indeksom
demokratičnosti.

1

Ogromno uporabnih informacij, ki so pripomogle pri ustvarjanju magistrskega dela, je bilo
najdenih v študijah Inštituta za elektronsko participacijo (Inepa). V preteklosti je bilo na
temo e-participacije narejenih tudi nekaj diplomskih in magistrskih nalog. Najbolj bi
izpostavil magistrsko delo mag. Simona Delakorde (vodja Inštituta za elektronsko
participacijo) z naslovom »Elektronska participacija kot politično razmerje: primer
interaktivnega oblikovanja politik Evropske komisije« in diplomsko delo Barbare Kvas
(ustanoviteljica portala e-demokracija.si) z naslovom »Elektronska demokracija v
slovenskih občinah".
Pri ustvarjanju tega dela smo se oprli na znanstvene ugotovitve, izsledke in poročila, ki so
jih dognali tuji ter domači avtorji v svojih delih. Uporabili smo torej več vrst literature oz.
gradiv. V prvi vrsti je bila to politološka literatura s področja demokracije, literatura, ki
prikazuje vpliv IK-tehnologij na demokracijo, in literatura, ki se ukvarja z orodji eparticipacije, s katero smo ta orodja lahko primerno klasificirali ter vsebinsko razporedili.
Uporabili smo tudi različna poročila statističnega urada.
V pomoč so nam bili tudi tuje raziskave in projekti. S tem mislimo v prvi vrsti na poročila
Združenih narodov, ki raziskujejo stopnjo e-participacije, in različne tuje študije primera,
ki se ukvarjajo s podobno temo. Preko spleta so dostopne tudi druge študije in poročila
institucij, kot so Evropska komisija in Evropski parlament (ter druge institucije), na katere
smo se tudi oprli pri pisanje dela.
Na podlagi prebrane literature, povezane z našo temo, in ugotovitev iz predhodnih
raziskav ter s podrobnejšo opredelitvijo naše metodologije smo lahko postavili naslednji
hipotezi, ki sta nas vodili skozi nalogo. Glavna hipoteza je usmerjena v raziskovanje stanja
e-participacije v slovenski lokalni samoupravi, medtem ko je druga usmerjena k drugemu
cilju oz. podcilju, ki raziskuje povezanost pojmov e-participacija in demokracija.
Zastavljeni hipotezi sta torej:
H1: Občinska ponudba orodij za elektronsko participacijo je odvisna od
velikosti občine, njene geografske lege in velikosti letnega proračuna.
H2: Stopnja demokratične razvitosti držav in stopnja e-participacije sta
medsebojno povezani.
Za pojasnitev razmer v Republiki Sloveniji (na lokalni ravni) smo naredili empirično
analizo. Uporabili smo korake e-participacije, ki smo jih povzeli od Združenih narodov. Eparticipacijo smo opredelili v treh korakih, in sicer: (1.) e-informacija, (2.) eposvetovanje, (3.) e-odločanje. Kot merilo smo si zastavili indikatorje, ki lahko merijo
vsakega od teh korakov e-participacije in jih ločijo enega od drugega. Stopnjo eparticipacije lahko izmerijo za vsak korak posebej in tudi kot celoto. Glede na zastavljene
korake in njihove indikatorje smo pregledali ter analizirali spletne strani vseh 212
slovenskih občin. Metodologijo smo nadgradili tako, da smo rezultate, ki smo jih pridobili,
kategorizirali po vnaprej določenih kategorijah, ki so: (1.) status občine, (2.) finančna
moč občine, (3.) njena geografska umestitev in (4.) velikost občine. S
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kategorizacijo občin smo lahko pridobili podrobnejše podatke o stopnji e-participacije v
slovenski lokalni samoupravi, in sicer glede na različne kategorije.
Pri izdelavi magistrskega dela so bile uporabljene različne znanstvene metode dela. Prva v
vrsti je bila uporabljena metoda dokazovanja in izpodbijanja. Z metodo dokazovanja smo
ugotovili točnost nekih spoznanj oz. dokazovali zastavljene hipoteze (H1). Z metodo
izpodbijanja smo izpodbijali zastavljene hipoteze (H2). Z drugimi besedami, dokazali smo
njeno netočnost. Naslednja v vrsti znanstvenih metod, ki smo jih uporabili, je bila metoda
deskripcije, s katero smo opisovali pojave, ki smo jih raziskovali. Uporabili smo tudi
metodo kompilacije, ki jo lahko opredelimo kot povzemanje tujega dela. Ta metoda je
vidna pri citiranju drugih avtorjev oz. povzemanju njihovega dela. Nadalje smo uporabili
tudi primerjalno metodo, s katero smo primerjali enake ali podobne pojme (npr. eparticipacija – e-demokracija) in odnose med različnimi mednarodnimi indeksi (indeks eparticipacija – indeks demokratičnosti), primerjali slovenske občine oz. njihove spletne
strani, tako ugotovili njihove podobnosti in razlike ter tako prišli do nekaterih zaključkov.
Uporabili smo tudi metodo opazovanja, saj smo v kombinaciji s primerjalno metodo v
določenem časovnem obdobju opazovali spletne strani občin in zbirali različne podatke ter
informacije za našo analizo. Ti podatki so dostopni v elektronski obliki.
V magistrskem delu smo uporabili vsa znanja, ki smo jih pridobili v času študija (upravno-informacijska smer), še posebej magistrskega študija, tako v Ljubljani (Univerza v
Ljubljani), kot tudi v Budimpešti (Corvinus University of Budapest). Študij na drugi stopnji
nas je vodil tudi do izbire teme. V prvi vrsti bi izpostavili predmet E-uprava, pri katerem
smo v skupinskem projektu raziskovali e-upravo v slovenski lokalni samoupravi, ter
predmet Upravljanje z znanjem, kjer smo raziskovali Wiki tehnologije. Kot drugi razlog za
izbiro te teme bi izpostavili naše lastno zanimanje za IK-tehnologije oz. uporabo le-teh v
javnem sektorju za namen tehnološko podprtega sodelovanja JS in državljanov oz.
občanov.
Delo lahko razdelimo na vsebinski del, ki obsega 5 začetnih poglavij, in dve raziskavi
(poglavja 6, 7 in 8), s katerima smo potrdili oz. ovrgli zastavljeni hipotezi. V vsebinskem
delu smo se ukvarjali z raziskovanjem oz. opredeljevanjem pojmov, kot so politična
participacija (poglavje 2), IK-tehnologija, e-demokracija (poglavje 3) in njeno razmerje do
e-participacije. Največji poudarek smo dali našemu osrednjemu poglavju (poglavje 4).
Tukaj smo podrobneje raziskali pojem e-participacija, podrobneje opredelili njena orodja
(4.2), prikazali uporabo sodobnih spletnih tehnologij (4.3) na e-participacijo in vpliv
digitalnega razkoraka (4.4) na njihovo uporabo. Preden smo prešli na raziskavi, smo
naredili tudi kratek pregled (izbranih primerov) dosedanjega razvoja e-participacije na
lokalni in nacionalni ravni (poglavje 5). Zatem smo prešli na izpodbijanje druge hipoteze,
kjer smo z različnimi metodami raziskovali indeksa e-participacije in demokratičnosti
(poglavje 6). V glavnem delu naše magistrske naloge (poglavje 7 in 8) smo z zelo
poglobljeno empirično analizo raziskali stanje e-participacije in prišli do zelo zanimivih
rezultatov ter ugotovitev, ki se zaradi podrobne analize ne nanašajo samo na eparticipacijo, ampak tudi na druge značilnosti spletnih strani slovenskih občin.
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Zaradi naših ugotovitev in zaključkov sklepamo, da je prispevek k stroki edinstven, saj
glede na naš pregled dosedanjih raziskav tako podrobna vrsta analize še ni bila
opravljena. Glede na zadnje novice o zmanjšanju števila občin, bo naše magistrsko delo
verjetno tudi zadnje oz. eno izmed zadnjih, ki se ukvarja s tako velikim številom občin. S
tega vidika je zelo pomembna tudi uporabnost zbranih podatkov o proračunih,
prebivalstvu in regijski razvrščenosti za vseh 212 slovenskih občin, saj so ti podatki zbrani
na enem mestu (glej excel datoteko) ter bodo lahko nekomu v prihodnje služili za
primerjavo s preteklim stanjem slovenske lokalne samouprave.
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POLITIČNA PARTICIPACIJA IN UPORABA
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

2.1

POLITIČNA PARTICIPACIJA

Politična participacija v najširšem smislu je vsako dejanje državljanov, s katerim vplivajo
oz. želijo vplivati na politične odločitve (Janda in drugi, 1992, str. 228) oz. vsaj biti
informirani o delovanju politike.
Demokratična družba deluje tako, da volivci oblast preko volitev prenesejo v roke
politikov, ki potem v njihovem imenu odločajo o različnih zadevah. Lahko bi rekli, da
zastopajo interese ljudi, ki so jih volili, čeprav nekako zastopajo tudi tiste, ki jih
neposredno niso volili. Vendar v praksi to zastopanje ljudi ne deluje tako, saj morajo
politiki zastopati tudi interese stranke, v katero so včlanjeni.
Izvoljeni predstavniki se tako ukvarjajo z zadevami, ki so pomembne za celotno politično
skupnost, pa naj bo to na (1.) mednarodni1, (2.) nacionalni2, (3.) regionalni3 ali pa na (4.)
lokalni4 ravni, ki je najbolj decentralizirana. Medtem ko se na prvih dveh ukvarjajo z
vprašanji, ki zadevajo veliko število ljudi in pravnih oseb, kot so sprejemanje mednarodnih
in nacionalnih proračunov, obramba, notranja in zunanja trgovina, migracije, zdravstvo,
gospodarstvo, okoljske spremembe itd., pa se na naslednjih dveh (njun domet je manjše
število ljudi) bolj ukvarjajo z zadevami, kot so vzdrževanje cest, mest, prostorsko
načrtovanje, oskrba s pitno vodo itd. V strokovni javnosti prevladuje mnenje, da se neko
državo lahko označi kot demokratično le, ko prepusti del odločanja o javnih zadevah z
nacionalne ravni političnega odločanja na lokalno raven (Wikipedia 2012). Proces
imenujemo decentralizacija.
Vse odločitve glede kakršnih koli zadev na kateri koli ravni pomembno vplivajo na življenje
ljudi. In ravno zaradi tega neposrednega vpliva na življenje navadnega državljana oziroma
občana je pomembno, da ta moč oblasti oziroma odločanje ni zunaj nadzora. Ljudje imajo
v svojih rokah močno orožje, in sicer to, da lahko slehernega politika na naslednjih
volitvah zamenjajo, saj so politiki za svoja dejanja odgovorni volivcem.
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Z mednarodno ravnjo označujemo politične procese, ki se dogajajo na nadnacionalni ravni. Lep
primer mednarodne ravni je Evropska unije. Ta s svojimi programi spodbuja sodelovanje
državljanov EU, da razpravljajo o področjih, ki v evropskem okviru vplivajo na njihovo življenje, in
poskuša doseči tudi tiste skupine državljanov, ki se običajno ne odločajo za vpliv na zadeve, ki
imajo evropsko razsežnost.
2
Z nacionalno ravnjo označujemo politične procese, ki se dogajajo na državni ravni in se ne tičejo
drugih držav. Nacionalna raven je najvišja v hiearhiji ravni posamezne države.
3
Z regionalno ravnjo označujemo procese, ki se dogajajo na ravni neke regije. Ti procesi bi v praksi
bolj prišli do izraza, če bi regije oz. pokrajine formalno tudi obstajale, saj obstajajo samo
neformalno. Pokrajine so nastale zaradi zgodovinskih razlogov, najbolj zaradi zgodovinske
razdelitve v času Habsburške monarhije.
4
Z lokalno ravnjo označujemo politične procese, ki se dogajajo na ravni občin in mestnih občin, ki
so temelj samoupravne lokalne skupnosti.
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Kljub vsemu pa navadnim državljanom ni potrebno samo čakati, kaj bodo zanje naredili
politični predstavniki. Vsak človek lahko o določeni zadevi poda tudi svoje mnenje in
moralo bi biti povsem normalno, da to na primeren način tudi izrazi ter tako posredno
vpliva na odločevalski proces. Vendar mora biti ta potencialna moč izkoriščena. Ljudje
morajo biti za dosego teh ciljev politično aktivni. Vendar pa se stopnja participacije5
razlikuje tudi glede na družbeni položaj, v katerem smo ljudje. Ljudje, ki so više v hiearhiji
družbe, lahko v praksi laže stopijo na politično prizorišče in tako vplivajo na tiste, ki imajo
odločevalsko moč, ter tako posredno vplivajo na odločevalske procese. Tako lahko tudi
pojasnimo, zakaj npr. zdravniki laže vplivajo na politične procese kot npr. gradbeni
delavci. Tisti, ki so na družbeni lestvici postavljeni niže, hkrati nimajo toliko bogastva in
poznanstev, tako tudi teže pridejo do informacij ter vsega drugega, kar je pomembno za
učinkovito politično participacijo. Tako lahko rečemo, da je politična neenakost problem in
da je potrebno najti potrebno vzvode, ki bodo to neenakost odpravili.
Evropska poslanka Mojca Kleva ugotavlja, da demokratična in pravična družba potrebuje
državljanke in državljane, ki razumejo (1.) politične procese in jih (2.) znajo soustvarjati,
(3.) postavljati (prava) vprašanja ter (4.) zahtevati (prave) odgovore. Le na način
aktivnega državljanstva lahko posameznice in posamezniki soustvarjajo na vseh štirih
ravneh. Preko aktivnega državljanstva se tudi krepijo nekakšna družbena demokratičnost,
čut za odgovornost in solidarnost ter seveda tudi občutek pripadnosti neki družbi, v katero
je človek vključen na posameznih ravneh (Kleva, 2013).
Sodobna družba in njene prednosti naj bi izoblikovale »idealnega« državljana, ki redno
spremlja politiko in je seznanjen z dnevno politiko. Poleg tega ga politične zadeve
zanimajo in je pripravljen pri njih sodelovati ter izražati lastno mnenje (Grossman, 1995,
229). Že v antiki so Grki sredstva, napor in čas investirali v nekaj, kar so imenovali »javni
duh«. Državljane so poskušali spodbuditi k javnemu delovanju. Danes je to z novimi
načini, ki jih ponuja sodobna IK-tehnologija v obliki različnih spletnih orodij, mogoče, saj
lahko preko teh orodij državljani sodelujejo pri oblikovanju zakonov in politik ter ponujajo
elektronski dostop do informacij (e-dostop), ki so pogoj za aktivno sodelovanje pri
političnih procesih.
Vendar pa moramo vseeno vprašati, ali je sodelovanje pravica ali obveznost.
Načelo avtonomije predpisuje pravico vseh državljanov, da sodelujejo v javnih zadevah
(Held, 1989, str. 274). Ideja take udeležbe oz. participacije je bila osrednja pri atenski
demokraciji. Načelo avtonomije ohranja ideal aktivnega državljana, zahteva, da so ljudje
priznani kot tisti, ki imajo pravico in s tem tudi možnost delovati v javnem življenju ter
politično sodelovati. Vendar pa Held nadalje ugotavlja, da je priznati to pravico nekaj čisto
drugega kot to, da mora vsakdo sodelovati, ne glede na izbiro. Poudarja, da participacija
ni nujnost. Državljani se lahko prosto (glede na lastno prepričanje) odločijo, ali je v dani
situaciji participacija nepotrebna, npr. da so njihovi interesi že dovolj zaščiteni. Pravica, da
lahko znotraj okvira demokratične avtonomije vsakdo živi po svoje, je zelo pomembna.
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Izraz lahko opredelimo kot delovanje ljudi, da bi vplivali na kakršno koli vrsto politične oblasti.
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Iz tega lahko izpeljemo, da če ljudje to pravico izkoristijo, to imenujemo aktivno
državljanstvo. Opredelimo ga lahko kot aktivno sodelovanje oz. participacijo državljanov
na družbeno-političnem, gospodarskem, kulturnem in socialno-družbenem področju,
temelji pa na zagotavljanju človekovih pravic, demokracije, medsebojnem spoštovanju ter
nenasilju in odprti komunikaciji. Aktivna, sodobna družba od posameznika pričakuje, da
bo po svojih močeh prispeval in poskrbel vsaj zase, medtem ko je pri posameznikih še
vedno globoko ukoreninjena zavest, kjer posameznik pričakuje, da bo namesto njega
samega zanj poskrbela družba (Zares, 2010).
Z dostopom se odpre vpogled v delo oblasti in njene odločitve, kar posredno vodi do
izoblikovanje bolj informiranih in aktivno sodelujočih državljanov. Po Davisovem (Oblak,
2003) mnenju pa so taki državljani bolj izjema kot pravilo, saj po njegovem mnenju
ogromno državljanov posveti relativno malo časa realnemu zbiranju informacij o aktualnih
političnih zadevah. Njegovo trditev lahko povežemo tudi s problemom »digitalnega
razkoraka«. Poleg tega naj bi bila uporaba interneta za namene elektronske participacije,
ki so že tako ali tako bolj politično aktivne in jih te zadeve zanimajo bolj kot ostali del
populacije. Iz tega lahko izpeljemo, da samo dostop do IK-tehnologij vedno ne povečuje
stopnje uporabe orodij elektronske participacije (glej poglavje 4.4). Prav tako ne povečuje
stopnje politične informiranosti med državljani.
Kljub vsemu pa ne moremo ovreči dejstva, da je internet zaradi svoje raznovrstnosti in
storitev, ki jih ponuja in jih je iz dneva v dan več, učinkovito orodje za politično
informiranost državljanov. Številni politični akterji, pa naj bodo to posamezniki ali
organizacije, uporabljajo tudi druge storitve, med katerimi prednjačijo socialna omrežja,
kot sta Twitter ali Facebook, preko katerih lahko komunicirajo z državljani ali pa jim v
večini primerov dajo povezavo do spletne strani, na kateri je informacija dostopna.
Brskanje za podatki po socialnih omrežjih omogoča aktivnejšo, bolj kreativno in
interaktivno sprejemanje ponujenih vsebin, kot jih ponujajo klasične spletne strani in
klasični mediji.
Ideja o »idealnem« državljanu tako danes predstavlja mnogo več, kot je predstavljala
nekdaj. Ne gre samo za preprosto iskanje informacij in njihovo sprejemanje, saj je to z
razmahom IK-tehnologij postalo nekaj vsakdanjega. Internet in njegova orodja so
zmanjšala razdaljo med oblastjo in državljani ter tudi znižala stroške te razdalje. Tudi
dostop do »ljudi na oblasti« je bolj odprt in tudi bolj neposreden, saj jih mnogo preko
spletnih orodij sodeluje z javnostjo. Državljani lahko danes hitro najdejo ljudi z enakimi ali
s podobnimi interesi, kot so njihovi lastni, laže lahko prepoznajo mnenja drugih, navežejo
stike s politiki ali z njihovimi predstavniki, prejmejo od njih povratno informacijo in tako
posredno vplivajo na izvajanje politike. Iz tega lahko izpeljemo, da je internet (oziroma
njegova orodja) naredil idejo o »idealnem« državljanu, ki spremlja politiko in pri njej
realno sodeluje, saj je naredil most med oblastjo ter državljani.
Pojem aktivnega državljanstva ni nekaj novega, ampak izhaja že iz časa renesanse, ko so
”zahtevali”, naj bodo ljudje soudeleženi v političnem dogajanju države, ki so ji takrat

7

pripadali (Kleva, 2013). Politična aktivnost je vezana na občutek pripadnosti širši politični
skupnosti. Temelji na občutku, da lahko ljudje smiselno vplivamo na javne zadeve.
Aktivnost je oziroma mora biti vezana na občutek pripadnosti neki politični opciji. S tem
ne mislimo nujno na politično stranko, ampak na politično skupnost v širšem smislu. To
mora temeljiti na realnem občutku, da lahko ljudje sami vplivamo na zadeve, ki se tičejo
vseh nas. Če tega občutka ni, potem tudi ni in ne bo politične aktivnosti, saj bodo ljudje
mislili, da s svojim delovanjem tako ali tako ne morejo nič spremeniti (Dahlgren, 2012).
Da bi laže razumeli razliko med politično neaktivnimi in politično aktivnimi ljudmi, lahko
podamo primerjavo z izobraževalnimi ustanovami. Večina izobraževalnih ustanov zahteva
samo prisotnost. Torej zahteva, da se učenec pojavi ob določeni uri na določenem kraju
(šola) ali pa da ob dogovorjenem terminu odda nalogo. To je minimum in ta je za
uspešno dokončanje izobraževanje več ali manj dovolj6, medtem ko je aktivno
sodelovanje v diskusijah pri različnih predmetih, izvenšolskih aktivnostih, odgovarjanje na
vprašanja učiteljev, tudi ko tega ni treba, nekaj povsem drugega. Lahko jih označimo kot
aktivno participacijo v izobraževalni ustanovi. Enako je pri politični participaciji. Večina
ljudi naredi samo minimum (ali pa še tega ne), in sicer da gre na volitve. Tu se zanje
politično udejstvovanje konča. Aktivni državljan pa bo naredil več. Izvoljenim
predstavnikom bo zastavljal vprašanja, poskušal priti v kako posvetovanje z njimi,
predlagal izboljšave v določeni zadevi in tako dalje. Iz te primerjave participacije v
izobraževalnih ustanovah in v politiki lahko vidimo, da se participacija pojavlja v različnih
življenjskih situacijah, vendar smo ljudje za nekatere oblike dovzetnejši, za druge pa
malo manj.
Predpogoj, da lahko pride do aktivne politične participacije, so informacije, ki predstavljajo
pogoj za (so)odločanje. Odgovornost za predstavitev pravilnih informacij svojim
državljanom je na strani oblasti.
Pri spodbujanju ljudi k političnem udejstvovanju pa ne smemo pozabiti tudi na politične
stranke. Budge (1996, str. 140) meni, da so politične stranke ena izmed najpomembnejših
iznajdb sodobne demokracije7 saj služijo za prenašanje interesov od državljanov
(občanov), do vlade (župana) in zakonodajalca (mestni svet). Vendar pa so danes vse
pogostejše tudi kritike, da politične stranke ne služijo več svojemu prvotnemu namenu in
da so odločitve poslancev bolj prilagojene interesom političnem strank, ki jim pripadajo, in
ne volivcem, ki so jih izvolili. Zanimivo vprašanje z vidika političnih strank, ki si ga je
potrebno postaviti, je, ”kako močno različne oblike politične participacije vplivajo na
porazdelitev politične moči”. Če predpostavljamo, da vplivajo, se politične stranke ne bodo
zavzemale za širitev in ozaveščanje o možnih participativnih mehanizmih, ki so zunaj
polja, ki ga sami obvladujejo (Lavtar, 2007, str. 100). Informacijski tokovi, ki so pod
vplivom vladajočih elit, pri spodbujanju politične participacije ne bodo sodelovali.
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Ta predpostavka je odvisna od izobraževalne ustanove.
Pripisuje jim celo večjo vlogo od predstavniškega telesa.
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Prešeren (2011) ugotavlja, da se vladajoče elite same od sebe niso zmožne odpovedati
moči, ki jo imajo. Prav nasprotno, uporabile bodo vse vzvode, ki jih imajo na voljo, da se
to ne zgodi.
V današnjem času to več ne predstavlja takšnega problema kot nekdaj, saj se lahko ljudje
oprejo na bolj nenadzorovane medije, kot je internet, in preko njega pridejo do
informacij, somišljenikov itd. Če se želi vzpostaviti odgovorno vladanje, ki zastopa javni
oziroma družbeni interes, je politična participacija nuja, saj se z njo krepi demokracija. In
za spodbujanje politične participacije je zelo pomembno tudi dvosmerno komuniciranje
(Prešeren, 2011).
Kakršen koli je ali bo končni rezultat, politična participacija predstavlja tudi nekakšno vrsto
komuniciranja. Pri tem gre za dvosmeren proces, kjer ljudje pošiljajo sporočila političnim
institucijam. Vendar je predpogoj za to delovanje ta, da morajo biti tudi sami prejemniki
nekih sporočil, preko katerih si lahko ustvarijo mnenje o aktualnih razmerah, določijo svoj
način participacije in tako ugotovijo, kaj je njihov naslednji korak. Iz tega lahko izpeljemo,
da je dvosmerna komunikacija eden izmed glavnih pogojev za politično participacijo, saj
predstavlja osnovo za pravilno participiranje (Makarovič, 2002).

2.2

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN
DEMOKRACIJA

Informacijsko komunikacijska tehnologija je tehnologija, ki združuje informacijsko in
telekomunikacijsko tehnologijo. Je pojem, ki se nanaša na zbiranje, obdelavo,
shranjevanje, distribucijo ali razširjanje ter uporabo informacij. Gre torej za skupek
postopkov oziroma metod in pripomočkov oziroma orodij, ki jih uporabljamo pri ravnanju
s podatki in z informacijami (Wikipedia, 2012).
Danes, ko živimo v informacijski družbi, je IK-tehnologija prisotna že skoraj vsepovsod in
igra pomembno vlogo na najrazličnejših področjih življenja ljudi. Ti so na različne načine
povezani z IK-tehnologijo, kar se kaže v načinu življenja ljudi, njihovega dela, sprostitve in
seveda tudi v drugih najrazličnejših vidikih življenja (Bannister in Remenyi, 2003, str. 31).
IK-tehnologija ima velik vpliv tudi na demokracije, saj je postala del vsakdanjega življenja
ljudi in kot tako jo moramo vzeti kot tehnologijo, ki dopušča, da se tudi uporablja v
procesih demokracije (Van Dijk, 1991, str. 94).
S časom oziroma z razvojem je tehnologija postala dostopnejša, interaktivna in več ali
manj z vidika povprečnega človeka tudi preprosta za uporabo. Obstoj tehnologije in njen
napredek pomeni, da fizična prisotnost v sodobnem času ni več nujna. Posamezniki so
lahko med seboj ločeni in razpršeni, vseeno pa še imajo možnost komunikacije. Tako se
odpirajo nove možnosti v obliki elektronske participacije, ki razširjajo naše razumevanje
demokratične politične participacije (Oblak, 2003, str. 30).
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Andrej Lukšič (2003, str. 6) se je z vplivi IK-tehnologije na demokratične procese ukvarjal
v svojem delu Hermesovi8 obrazi demokracije, kjer je utemeljil dve razumevanji IKtehnologije v kontekstu demokracije, in sicer: (1.) kot tehnologijo svobode ter (2.) kot
tehnologijo centraliziranega nadzorovanja in registriranja. Tehnologija svobode govori o
viziji, da je napočil čas za novodobno atensko neposredno demokracijo, druga pa svari
pred orwelovskim9 popolnim nadzorovanjem družbe. Z vidika demokracije se v povezavi z
IK-tehnologijami ta nadzor kaže v dveh vidikih: (1.) nadzor nad internetnimi protokoli10, ki
zaradi tehničnih značilnosti in globalnega obsega predstavljajo enega ključnih virov moči v
strukturi vladanja na spletu, ter (2.) poskusi oblikovanja in nadzorovanja družbenega in
političnega mišljenja preko najrazličnejših načinov propagande, zabave ter informiranja.
Vse to predstavlja demokratična tveganja. Nadzor s pomočjo IK-tehnologij se pojavlja v
smislu sledenja in dezinformiranja prebivalstva, filtriranja uporabnih informacij,
vzpostavljanja dodatnih orodij političnih, medijskih, kapitalskih ter interesnih elit za
usmerjanje z namenom usmerjanja in nadzorovanja ljudi in politike ter omejevanja
demokratičnih svoboščin in bogatitev ter digitalizacijo komunikacije med vplivnimi
političnimi mrežami (INePA, 2012).
Zaradi razmaha IK-tehnologije v vsakdanjem življenju posameznika, v organizacijah in v
političnih, vladnih ter uradniških institucijah nanje ni mogoče gledati samo s tehnološkega
vidika, ampak je potrebno izpostaviti tudi njihov socialni vpliv in politični vidik (Lukšič in
Oblak, 2003, str. 6). Moramo jih vzeti kot ambivalentno tehnologijo, ki dopušča, da se
uporablja v smislu demokracije, saj le-ta dobiva nov smisel in nova orodja v sodobni
družbi ter lahko dopolni obstoječo klasično demokracijo sedanjih držav. Njena orodja
lahko igrajo pomembno vlogo na različnih ravneh političnih procesov in, kar je
najpomembneje, lahko to vlogo igrajo na različne načine. Tehnologija je lahko
uporabljena (Jankowski in Van Selm, 2000) (1.) kot orodje sodelovanja pri posvetovanju,
kar lahko razumemo kot vzpostavljanje forumov za politično razpravljanje, (2.)
sodelovanje pri odločanju (3.) za pridobivanje informacij, saj številne doslej niso bile
dostopne na tako preprost način, in (4.) kot povezovanje uradnikov preko spletnih strani.
Kljub vsemu potencialu IK-tehnologij za sodobno demokracijo pa nas tehnologija ne more
rešiti pred samimi seboj (Barber, 1999, str. 14). To pomeni, da jo moramo sprejeti.
Večina evropskih demokracij se sooča z upadanjem zaupanja v tradicionalne politične
strukture. Ta klima naraščanja nezadovoljstva z vlado in s politiko nasploh se lahko obrne,
ko bodo državljani in oblast sprejeli potenciale elektronske demokracije, ki lahko povečajo
učinkovitost političnega sistema, njegovo (bolj pozitivno) sprejemanje s strani državljanov
in njegovo legitimnost. Kot smo že omenili, nas tehnologijo ne bo rešila samih pred seboj,
ampak bo z vidika participacije med politiko in državljani delovala zgolj kot »ojačevalnik«
obstoječega (klasičnega) političnega procesa. Po eni strani se lahko zgodi, da bo njegove
8

Je v grški mitologiji sin Zevsa in nimfe Maie. Je bog pastirjev in čred, zaščitnik popotnikov,
trgovcev in tatov ter sel bogov (Wikipedia, 2012).
9
George Orwell; Njegov roman 1984 (ang: NineteenEighty-Four) se ukvarja s tematiko
nadzorovanja družbe.
10
IP, TCP.
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prej omenjene probleme rešila, po drugi strani pa se lahko tudi zgodi, da bo ustvarila
nove, doslej še neznane. Hiter pretok novih orodij polni pričakovanja sprememb, medtem
ko stalni problemi demokracij ostajajo nerešeni. Participacija (s pomočjo sodobne
tehnologije) med državljani in oblastjo ima velik potencial izboljšati odnos med tema
nasprotnima si poloma demokracije. Digitalna orodja omogočajo politično participacijo v
demokraciji in spodbujajo enakopravnejšo obliko državljanstva, kar lahko na koncu
oziroma čez čas razširi ter poglobi demokracijo. Vse to je realnost, saj se danes državljani
lahko povežejo med sabo ali pa s politiki na način, ki v preteklosti ni bil možen. Prav tako
lahko pridobijo najrazličnejše informacije za premišljeno odločitev o številnih vprašanjih.
Kot smo že omenili, pa se lahko zgodi, da bodo IK-tehnologije ustvarile do sedaj še
neznane probleme ali poslabšale stare in s tem kljub napredku oslabile demokracijo
(Barber, 1984). Zaradi svojih značilnosti, kot sta enostavnost in hitrost, nove tehnologije
do določene meje nosijo tudi neko tveganje. Omogočajo potencialno manipulacijo s strani
»elite« in večajo neenakost moči, namesto da bi jih zmanjševale. Poleg tega obstaja še en
problem IK-tehnologij, ki se ga splača omeniti, in sicer »grožnja« oziroma težnja, da deli
in izolira ljudi, saj tehnologija deluje na način, da ljudje sedijo pred računalniki in gledajo
v zaslon. Torej se demokracija izvaja v izolirani sobi, medtem ko bi se moral odločevalski
proces (vsaj v teoriji) izvajati na bolj odprt način v javnosti.
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3

E-DEMOKRACIJA

3.1

SPLOŠNA OPREDELITEV E-DEMOKRACIJE

Različni avtorji različno definirajo pojem elektronska demokracija.
Splošna teorija pravi, da elektronska demokracija pomeni rabo IK-tehnologij pri krepitvi
demokracije, demokratičnih institucij in procesov, da bi povečali vključenost ter interes
javnosti in posameznikov za politiko (INePA, 2012).
P. Pičman (2008, str. 22) e-demokracijo definira kot »novo metodo v demokratičnem
političnem sistemu, ki izkorišča potenciale IK-tehnologij za krepitev demokratičnega
sodelovanja med civilno in politično sfero ter omogoča trajnosten, interaktiven in
vsestranski značaj civilne participacije v oblastnih strukturah«.
Keane (Oblak v Keane, 2003, str. 6) pravi, da lahko nove tehnologije v demokraciji
razumemo kot vrsto demokratičnih tehnik, ki ponujajo velike možnosti za večanje moči
državljanov in imajo veliko prednosti pred bolj klasičnimi mediji, kot sta npr. časopis ali
radio, saj je verjetno, da bi ob izražanju mnenj državljanov vmes nastala cenzura, ki bi
določila, kaj se sme in kaj ne.
Obstaja neko splošno mnenje, da so nove IK-tehnologije s svojo napredno naravo11
prinesle spremembe tudi v demokracijo. Te spremembe so spremenile delovanje
klasičnih12 demokratičnih sistemov. Možnosti vključevanja IK-tehnologije v demokratične
procese so prinesla oziroma spodbudila raziskovanja potencialnih nadgraditev že
obstoječih sistemov. Lahko rečemo, da e-demokracija predstavlja oziroma zapolnjuje vez
med klasično demokracijo in IK-tehnologijami oziroma pomeni spojitev demokracije ter
tehnologije (Pičman, 2008, str. 21). Torej predstavlja sintezo med političnim sistemom
demokracije na eni in tehnologijo na drugi strani.
Torej e-demokracija ni nekaj novega, ampak je samo nadgradnja obstoječega.
Primerjamo jo lahko z izumom osebnega računalnika, ki pisanja dokumenta ni
odpravil, ampak ga je olajšal, pospešil in izboljšal ter seveda tudi pocenil.
Tako sami elektronski demokraciji ne moremo pripisati nekega revolucionarnega pomena,
ampak samo zelo veliko izboljšanje klasične demokracije, ki je v sodobnih časih potrebna
sprememb in nadgradenj. Tanja Oblak (2003, str. 16) ugotavlja, da ima pojem
elektronska demokracija daljšo zgodovino, kot bi si nekateri mislili.
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To temelji na predpostavki, da so nove tehnologije s svojo interaktivnostjo korenito spremenile
obstoječe načine komuniciranja, zbrisale časovno-prostorske okvire in ustvarile nek nov družbeni
prostor (Oblak, 2003, str. 3).
12
Je politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov
(ZRC SAZU, 2012).
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Prve omembe tega pojma je mogoče zaslediti v 70-ih letih prejšnjega stoletja v Združenih
državah Amerike, kjer so se pojavile prve ideje in eksperimenti potenciala sodobnih
komunikacijskih tehnologij, ki jim bomo v tem delu posvetili največ pozornosti.
Vseeno ne moremo trditi, da predstavlja e-demokracija samo tehnološko oziroma
elektronsko plat demokracije. Predstavlja tudi nek nov demokratično politični sistem, ki
vključuje tudi participacijo civilne družbe v politični sferi.
Danes je družbeno sprejemljivo, da je življenje prepleteno z različnimi IK-tehnologijami.
Vendar lahko uporabnost teh tehnologij še vedno pridobi na stopnji družbene
sprejemljivosti, in sicer na način, da nove tehnologije postanejo del političnega delovanja,
kar pomeni, da lahko državljani bolj neposredno sodelujejo pri odločevalskih procesih. S
tem dobiva vprašanje odnosa med tehnologijo in družbo nov pomen ter pomembno mesto
v javni sferi. Za uveljavitev novih tehnologij je značilen prelom med dvema pogledoma:
sprva so bile te tehnologije razumljene kot gola mehanska orodja, ki jih ni mogoče
uporabiti za druge namene, pozneje (z uveljavitvijo interneta) pa so pridobivale tudi kot
komunikacijska orodja (Oblak, 2003, str. 3).
S tem se odpirajo tudi vprašanja o prednostih in slabostih, ki jih lahko prinese elektronska
demokracija. Nova vrsta demokracije obljublja bolj demokratično in odprto politično
prizorišče, kjer lahko oblast in njeni državljani aktivno sodelujejo na različne načine.
»Elektronska« v tem primeru pomeni opis sprememb v smislu tehnoloških sprememb ali
dodatka h klasični demokraciji, ki se najbolj odraža v novih digitalnih, komunikacijskih
tehnologijah. Iz tega lahko izpeljemo, da je elektronska demokracija rezultat
implementacije novih tehnologij v klasične demokratične procese (Oblak, 2003, str. 3).
Nove tehnologije pomagajo tudi pri negovanju demokratičnih vrlin, kot so previdnost,
presojanje, zgovornost, domiselnost, pogum, samozavest, občutljivost na oblast itd.
Omogočajo torej, da državljani komunicirajo na nek nov, inovativen način, kakršnega si
pred pojavom tega ni bilo mogoče zamisliti (Oblak v Keane, 2003, str. 134).
Seveda pa ne moremo mimo slabosti, ki jih lahko povzroči vpeljava tehnologije v
demokracijo (Pičman, 2008, str. 17). S tem mislimo še posebej na vprašanje varnosti in
zaščite digitalne sfere, sovražnost spletnega okolja, pretiranost družbenega nadzora,
nevarnost, ki jo predstavljajo nove oblike digitalnega kriminala, pa tudi manjše oblike
nevarnosti, ki jo predstavlja prilagoditev obstoječih standardov demokracije v digitalno
sfero. Vse našteto predstavlja za prihodnost e-demokracije velik izziv, saj je brez večje
stopnje zaupanja prebivalstva v tehnologijo svetla prihodnost e-demokracije vprašljiva.
Poleg tehnološkega izziva pa pri e-demokraciji ne moremo tudi mimo pravnega,
strateškega in operativnega izziva. Pravno neurejena uvedba orodij e-demokracije lahko
namreč negativno vpliva na njihovo prihodnost. Strateški izzivi predstavljajo predvsem
pomisleke o tem, da utegne IK-tehnologija predstavljati grožnjo za obstoječe sisteme
družbenega delovanja. Drugi vidik pa predstavljajo operativni izzivi, kako demokratične
potenciale vnesti v družbo, jih ključno podpreti in jim zagotoviti mesto v realnem
komunikacijskem kanalu v politično odločevalskih procesih. Pri e-demokraciji obstaja tudi

13

problem digitalne ločnice13, ki dela mejo med tistimi, ki aktivno uporabljajo IK-tehnologijo,
in med tistimi, ki je ne. Vsi našteti izzivi in pomisleki lahko pomembno vplivajo na
prihodnost e-demokracije.
Če povzamemo, e-demokracija, ki je del informacijske revolucije, postavlja v ospredje
dejavnike (Delakorda, 2008, str. 3), ki zahtevajo novo ureditev za oblast in institucije.
Odpravlja stare načine mišljenja, prinaša možnosti za drugačno informacijo in
komunikacijsko podprto izvajanje stvari. Odpravlja tudi hierarhije, na katerih je družba
navadno oblikovana. Razširja in razdeljuje tudi moč, po navadi v korist tistih, ki so šibkejši
in manjši akterji na političnem prizorišču. Ključnega pomena pri vsem naštetem so namen
in cilji, s katerimi se v informacijski družbi sprejemajo odločitve z izkoriščanjem
potencialov IK-tehnologij.
Do sedaj smo že teoretsko opredelili različne poglede na e-demokracijo in podrobneje
predstavili sposobnosti IK-tehnologij. Ugotovili smo, da nam uporaba le-teh na različnih
področjih našega življenja odpira veliko možnosti za razumevanje razmerij med
demokracijo in IK-tehnologijo. Sedaj se bomo usmerili v podrobnejšo opredelitev
participativnega modela elektronske demokracije, pri katerem se bomo oprli na Heldovo
delo Modeli demokracije iz leta 1989, pomembnejše pa je strnil Van Dijk (1996).
Opredeljenih je več modelov elektronske demokracije14, vendar se bomo v nalogi usmerili
v pomembnega samo za nas (Lukšič in Oblak, 2003, str. 19–21).
Prvi zagovornik tega model je bil Jean Jacques Rousseau, ki je bil zagovornik neposredne
demokracije. Model, ki ga je zagovarjal, je v ospredje namesto organizacije postavljal
državljana, katerega volja se ni razumela samo v štetju pogledov različnih državljanov,
temveč se je izoblikovala s pomočjo kolektivne razprave in izobraževanja. Izobražen
državljan je bil po njegovem mnenju kot aktiven član skupnosti postavljen v središče
participativnega modela. Volja ljudi se ni štela samo kot njen seštevek, ampak kot
totaliteta, ki govori o suverenosti ljudi kot skupnosti. Ta volja se je lahko izoblikovala (ob
predpostavki, da je bila ideja tehnološko omejena) na javnih shodih in v zakonodajni
skupščini.
Ta model torej stavi na informiranega državljana kot na nujen pogoj za delovanje modela.
Model sicer priznava velik problem oblikovanja mnenja v številčnejših skupnostih, ker so si
v preteklosti zelo težko predstavljali sistem, v katerem bi bili lahko vsi državljani v istem
trenutku vključeni v neposredno razpravljanje o neki temi, kar je danes v informacijski
13

Je pomemben kazalnik razlik med posamezniki, glede na dostopnost in uporabo spleta. Tako
lahko digitalno ločnico oziroma digitalni razkorak razumemo kot mejo, ki kaže ločitev geografskih
predelov glede na dejavnike dostopnosti do interneta in informacijsko-komunikacijske tehnologije
oziroma njene infrastrukture, hkrati pa kaže tudi mejo med računalniško usposobljeno ter
računalniško neusposobljeno populacijo na ravni neke družbe (RIS, 2012).
14
(1.) Tekmovalno-elitistični (kompetitivni) model demokracije, ki v ospredje postavlja ustavo in
zakone, da bi ovirali politično vodstvo, (2.) legalistični model demokracije, ki temelji na
proceduralnem konceptu in na reprezentativnosti, (3.) pluralistični model demokracije, ki daje
poudarek vlogi posredovalnih organizacij na asociacijah civilne družbe, (4.) plebiscitarni model, ki
ureja komunikacijsko razmerje med političnimi voditelji in državljani, (5.) participativni model
elektronske demokracije (Lukšič in Oblak, 2003, str. 11–21).
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dobi že bolj predstavljivo. Današnji zagovorniki modela menijo, da bi participativna
demokracija dobila boljše temelje, če bi se oblast demokratizirala z načeli neposredne
demokracije. Prepričani so, da morajo biti centri ekonomske in politične moči dostopni
državljanom samim ter da mora oblast njihova vprašanja vzeti resno innanja tudi resno
odgovoriti. Tak sistem bi pripomogel k oblikovanju politično aktivnih državljanov, ki bi se
bili sposobni zavzemati za politične zadeve.
Za model je značilno, da na javna glasovanja oziroma volitve gleda na negativen način,
saj predstavljajo pasivni tip demokracije, ki bi se moral omejiti na preprostejša vprašanja,
pri katerih ni pomembno, če so izpostavljena morebitni manipulaciji oblasti. Zato ta model
med instrumenti IK-tehnologije favorizira tista orodja, ki so sposobna informirati in
podpreti aktivnosti državljanov, ki lahko vplivajo na politične odločitve. Informacijske
kampanje in javni informacijski sistemi morajo biti zasnovani tako, da odpravljajo prepad
med »informacijsko bogatimi« in »informacijsko revnimi«, sicer se bo ta še poglabljal. Da
postane politični sistem bolj odprt in njegovo delovanje transparentnejše, je potrebno
nove tehnologije (ki so uporabniku prijazne) omogočiti čim večjemu številu ljudi.

3.2

TIPOLOGIJA E-DEMOKRACIJE IN VLOGA IK-TEHNOLOGIJ SKOZI
NJENA OBDOBJA

Nastanek interneta in drugih računalniških omrežij je razširil poglede na demokracijo.
Raziskave razmerij med računalniškimi omrežji in demokracijo so pokazale, da lahko
koncept elektronske demokracije pomembno prispeva k delovanju političnega sistema v
informacijski dobi. Elektronsko demokracijo je najbolje možno razumeti kot skupek vseh
njenih treh konceptov.
Različna uporaba elektronske demokracije v Evropi skozi čas razlikuje med tremi različnimi
pogledi nanjo. Prvi pogled zagovarja bolj direktno demokracijo, drugi boljšo odzivnost
indirektne demokracije, tretji pa gleda na demokracijo kot na nekaj več kot le način
odločanja (Van de Donk in Tops v Hagen, 1996, str. 66). Da bi lahko bolje razumeli
dinamiko elektronske demokracije, se zdi dobro izhodišče za razlikovanje med tremi
paradigmani elektronske demokracije, utemeljene z različnimi teorijami demokracije in
različnimi predmeti, kot so komunikacijske tehnologije, kabelska televizija, računalniška
omrežja. Kot bomo pokazali v tem poglavju, se lahko na podlagi tega definirajo trije
koncepti elektronske demokracije, ki so (1.) teledemokracija, (2.) kiberdemokracija in (3.)
elektronska demokratizacija.
Tipologija je povzeta po Martinu Hagnu (1996).
3.2.1 TELEDEMOKRACIJA
Najstarejši izmed treh konceptov elektronske demokracije je teledemokracija. Pojem se je
pojavil v sedemdesetih in dokončno razvil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je
postal prvi širše razpravljalni koncept elektronske demokracije. Izraz je prvič uporabil Ted
Becker, ki je eksperimentiral z uporabo kabelske televizije (ki je bila takrat novost) v
smislu politične participacije z državljani. Prvotni namen teledemokracije je bil v ameriški
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politični sistem vnesti več neposredne demokracije z uporabo novih komunikacijskih
tehnologij15 (Grossman, 1995, str. 4).
Razmah kabelske televizije v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja je obljubljal bolj
raznolike vsebine, lokalizirane informacije. S televizijo je eksperimentiralo veliko
raziskovalcev tistega časa, ki so v tem videli rešitev največjih demokratičnih problemov
tistega časa. To se je kasneje, natančneje v osemdesetih letih, izkazalo za napačno, saj
razmah kabelske televizije ni vodil do trdnejših oblik direktne demokracije in tudi ne do
večje politične participacije javnosti. Kljub temu je bilo nekaj uspešnih poskusov
eksperimentiranja s kabelsko televizijo na lokalni ravni, kar je ohranilo optimističen pogled
na prihodnost takega načina demokracije (Hagen, 1996, str. 67).
Trajalo je kar nekaj let, da je teledemokracija dobil nov zagon. Tega ji je dal takratni
predsedniški kandidat Ross Perot, ki je v svoji prvi predsedniški kampanji vzpostavil
televizijska realna časovna srečanja16, s čimer je izzval bolj tradicionalne medije tistega
časa. Tudi Clintonova kampanja je zaobšla tradicionalne medije in stavila na isto strategijo
kot republikanska. Ta nova oblika srečanj je znova na novo legitimirala argumente
teledemokratov. Drugi razlog, ki je bil verjetno še pomembnejši za novo renesanso
teledemokracije, je bil velik tehnološki napredek v novih komunikacijskih orodjih. Pojavili
so se televizije s 500 in več kanali, novi formati medijev (klicanje v oddajo) in seveda tudi
velika rast računalniških omrežij, ki so na novo spodbudili rast računalniških omrežij.
Lahko bi rekli, da so nova komunikacijska orodja »prinesla oblast bliže domu«, torej nazaj
k državljanom. Še več, nove tehnologije so omogočile oblike direktne demokracije, ki je
prej zaradi tehnološke nezmožnosti ni bilo mogoče prakticirati. Stare »komunikacijske
omejitve« niso mogle več stati na poti direktne demokracije. Nove zmožnosti nove
tehnologije so odprle nove zmožnosti direktne participacije državljanov v procesih
političnega odločanja (Hagen, 1996, str. 68). Ljudje, kai prej niso mogli participirati v
demokratičnih aktivnostih, so to pravico, zahvaljujoč novi tehnologiji, kar naenkrat
pridobili. Interaktivna televizija je v domove po svetu prinesla novo igračko.
Prepričanje teledemokratov je bilo, da klasična vlada več ne more delovati na način, kot je
počela do tedaj. Glavni princip teledemokracije je bil prinesti moč nazaj k državljanom, kot
je definiral že eden prvih teledemokratov Ted Becker. Seveda je treba ločiti teledemokrate
od tistih, ki so teledemokracijo uporabljali v populistične namene, kot sta bila
predsedniška kandidata Perot in Clinton. Prava demokracija, h kateri so težili
teledemokrati, je bila uporaba sodobnih elektronskih komunikacijskih orodij in IKtehnologije, kot instrumentov pooblastitve državljanov za participiranje pri pripravi
programov, določitvah prednostnih nalog, za sodelovanje pri politikah ter njihovem
izvajanju. Če povzamemo, prava teledemokracija je uporaba telekomunikacij, da bi
ljudem dali vzvod lastne samouprave (Becker, 1995).
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Temu je botrovala hitra razširitev novih tehnologij, kot so kabelska televizija, telefon, sateliti in
kasneje tudi računalniki.
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Tako imenovani »electronic town meetings«.
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3.2.2 KIBERDEMOKRACIJA
Medtem ko je bil koncept teledemokracije več ali manj produkt kabelske televizije, se je
koncept kiberdemokracije razvil kot neposredna posledica razvoja računalniških omrežij,
kot so Eies, Usenet, Bitnet in Internet (Hagen, 1996,71).
Izraz kibernetski prostor17, ki je danes zelo znan, je prostor, kjer besede, človeška
razmerja, podatki, bogastvo, status in moč udejanjijo preko ljudi, ki uporabljajo
računalniško-komunikacijske tehnologije (Gibson, 1984, str. 51). Sam izraz je bil razvit v
mešanju dveh kultur, in sicer hipijevske ter japijevske. Cilj tega koncepta je prava
demokracija, razumljena kot neposredna, samooblastna ljudska vlada, in cilj materialnega
bogastva, kot individualnega zasledovanja sreče.
Kibernetska demokracija torej »sanja« sanje o resnični demokraciji, torej neposredni
demokraciji, kjer vladajo državljani in ne njihovi predstavniki. Država v tej obliki
demokracije je predstavljena kot grožnja človeškim svoboščinam in maksimizaciji
bogastva (Hagen, 1996, 71).
Na podlagi tega prepričanja sta se izoblikovali dve smeri kibernetske demokracije, in sicer:
konzervativna ter libertarna, ki daje poudarek prostemu trgu in čistemu kapitalizmu, ter
druga, ki poudarja vrednote skupnosti (Hagen, 1996 str. 70). Prvo smer kibernetske
demokracije je najbolje predstavljala Fundacija za napredek in svobodo18, ki je izvedla prvi
poskus19 oblikovanja politične teorije v kibernetskem prostoru.
Drugo smer kibernetske demokracije, ki je bolj orientirana v skupnost oziroma poudarja
njene vrednote, je najbolje opredelil Howard Rheingold v svojem delu »The Virtual
Community«. Z njegovimi smernicami so se strinjali tudi drugi avtorji. Rheingold v svojem
delu opisuje, kako so si člani Bolletin-Board-System naredili svojo lastno virtualno
skupnost, katere največja inovativnost je bila, da je članom pomagala komunicirati preko
virtualnega sveta tudi v resničnem življenju. Rheingold je bil med prvimi avtorji, ki je bolj
cenil prednosti računalniških omrežij v primerjavi s kabelsko televizijo, ki so jih pretežno
zagovarjali teledemokrati. Po njegovem mnenju so bila oziroma so računalniška omrežja
bolj interaktivna kot kabelska televizija, dovoljevala so tudi naprednejšo obliko
komunikacije »vseh z vsemi« in ne samo »eden z vsemi«, kot je delovala kabelska
televizija. Ideja o komunikaciji »vseh z vsemi« je kot ideja imela takšno moč za skupno
dobro, da je mnogi, ki so se bolj ukvarjali s komunikacijskimi revolucijami preteklosti
(teledemokrati), niso mogli doumeti. Že takrat in že leta prej se aktivni politični aktivisti
niso zavedali prednosti in moči, ki so jo imele računalniško podprte komunikacije.
Rheingold je menil, da se razlog za to skriva ravno v nezmožnosti dojemanja prednosti, ki
jih ponuja komunikacija »vseh z vsemi« (Hagen, 1996, str. 72). On in drugi aktivisti
kiberdemokracije so verjeli, da lahko skupnost, podprta z računalniškimi omrežji,
nadoknadi mnogo zamujenega. Tehnologija, ki omogoča take virtualne skupnosti, ima
17

Izraz je izumil pisatelj znanstveno-fantastičnih romanov William Gibson.
Ang.: Progressand Freedom Foundation (PFF).
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Projekt: »Magna Charta for the Knowledge Age«.
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potencial, da za malo vloženih sredstev prinese navadnim državljanom veliko dobrega.
Prinese jim lahko nekaj, česar jim teledemokracija ni mogla, in sicer: intelektualne,
socialne, komercialne ter politične vzvode (Hagen, 1996, str. 72).
Konzervativnejši predstavniki kiberdemokracije se strinjajo s predpostavko, da so
računalniška omrežja pomembna za izgradnjo skupnosti, poudarjajo pa tudi, da ima
IK- tehnologija velik vpliv na obliko produkcije. V 21. stoletju, v katerem smo, so
informacije postale glavna dobrina. Ta primat so odvzele materialnim dobrinam. To, kar je
danes realnost, so že takrat trdili aktivni kiberdemokrati. Avtorji prej omenjene
MagnaCharte so verjeli, da od tega ne bodo imeli dobička samo velika združenja, ampak
tudi posamezniki. Pojav navidezne skupnosti bo imel velike posledice tudi za blagovno
politično skupnost, ki se bo temu morala prilagoditi (Hagen, 1996, str. 72).
Najpomembnejša zadeva tukaj bo komunikacijska moč. Zato je demokratična
organiziranost navideznega prostoa ena izmed glavnih prioritet kiberdemokratičnega
koncepta (Hagen 1996, str. 72).
Tako liberalni kot tudi konzervativnejši zagovorniki kiberdemokracije menijo, da je v
političnih in tudi v komunikacijskih strukturah glavni nasprotnik centralizem, ki je
opredeljen kot nasprotnik samoodločanja. Torej decentralizirana struktura računalniških
omrežij ali interneta ponuja prav nasprotno.
Teledemokrati in tudi kiberdemokrati zagovarjajo bolj neposredna oblike oblasti, vendar
imajo drugačne poglede na politično participacijo. Kiberdemokrati bolj kot jedro politične
participacije zagovarjajo razprave in politično aktivnost. Njihov glavni cilj je ustvariti
virtualne ali nevirtualne skupnosti – kot nasprotno obliko centraliziranih oblik vladanja
(Hagen, 1996, 73).
3.2.3 ELEKTRONSKA DEMOKRATIZACIJA
Koncept elektronske demokratizacije se nagiba k izboljšanje predstavniške demokracije.
Torej je ta koncept v nekakšnem nasprotju s prejšnjima konceptoma, ki sta poskušala
izoblikovati bolj neposredne oblike demokracije. Ta koncept temelji na predpostavki, da je
največja moč novih IK-tehnologij v izboljšanju posredne demokracije (Hagen, 1996, str.
74). Razširitev informacijskih kanalov je temeljno izhodišče, na katerem temelji
elektronska demokratizacija. Sredstva, kako to doseči, se razlikujejo med njenimi
zagovorniki, vendar pa se vsi bolj ali manj strinjajo, da je cilj elektronske demokratizacije
krepitev klasične demokracije z uporabo sodobnih IK-tehnologij in tako povečanje moči
tistim (navadnim državljanom), ki imajo v ključnih političnih procesih najmanj moči.
Hagen je napisal, »da taka demokratizacija daje ljudem več moči« (Hagen, 1996, 74).
Največji zagovorniki tega koncepta so pripadniki političnih, znanstvenih in medijskih elit,
njihov glavni namen pa je razširiti prednosti, ki jih ponujajo računalniška omrežja njim, na
širšo javnost. Na tak način bi v celoti največ pridobil demokratični politični sistem.
Osnovna struktura predstavniškega sistema ni vzrok za apatijo in razočaranje nad
oblastmi, ampak so vzrok za to samo nekatere nepopolnosti ter napake znotraj tega, kar
pa se da odpraviti z novimi in alternativnimi kanali in načini informiranja ter komuniciranja
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med javnostjo in njenimi izvoljenimi predstavniki. Osrednjo točko tega argumenta
predstavlja star ameriški diskurz o pravici do prostega dostopa do informacij, saj je
pomembnost informacij za vse udeležence v procesih demokracije ključnega pomena tako
v teoriji kot v praksi. Internetni dostop do zakonov v ZDA preko sistema THOMAS upravlja
kongresna knjižnica, ki velja tam za največjega lastnika informacij. Drugi največji sistem
predstavlja informacijski sistem Bele hiše. Poleg teh dveh obstajajo še drugi, ki prav tako
kot ta dva najpomembnejša temeljijo na načelu prostega dostopa do podatkov (Hagen,
1996, str. 74).
Poleg zgoraj opredeljenih informacijskih sistemov prostega dostopa do informacij pa
obstajajo še drugi elementi elektronske demokratizacije. Njihov namen je vzpostavitev
neposredne povezave med volivci in njihovimi političnimi predstavniki. S tem mislimo na
»elektronska občinska srečanja«, katerih namen ni glasovanje, ampak je poudarek na tisti
fazi sprejemanja političnih odločitev, za katero je zelo pomembna razprava (Hagen, 1996,
str. 74). Po Hagnu ta srečanja predstavljajo pot do ciljev elektronske demokratizacije, kot
je bilo izpeljano v času Clintonovega predsedovanja. Tak bolj skupnostni predstavniški
model je v nasprotju s prvima dvema konceptoma elektronske demokracije, saj
elektronska srečanja simbolizirajo koncept skupnosti. Nove tehnologije se uporabljajo za
odpravljanje težav pri teh sestankih. Kot težave mislimo na zmanjševanje stroškov, ki so
povezani z organizacijo.
V glavnem se koncept elektronske demokratizacije osredotoča na krepitev civilne družbe,
za kar kot vzvod oziroma orodje za dosego tega cilja poudarja pomen računalniških
omrežij. Vsebina tega koncepta je zelo pomembna za napredek demokracije. Vendar ima
ta koncept tudi nekaj slabosti. S tem mislimo najbolj na to, da lahko ustvari veliko
različnih tematskih javnosti (Delakorda, 2009, str. 73). Temu se da seveda izogniti, in
sicer z iskanjem primernih rešitev. Na eni strani ta zadnji koncept elektronske demokracije
zagovarja izboljšavo predstavniške demokracije, na drugi strani pa izpostavlja
pomembnost dostopa do informacij in njihove izmenjave ter pomembnost političnih
razprav.
V tabeli 1 bomo še na kratko izpostavili glavne značilnosti vseh treh konceptov
elektronske demokratizacije.
Tabela 1: Pregled konceptov elektronske demokracije

Teledemokracija

Kibernetska
demokracija
Oblikovanje tako
virtualnih kot
resničnih skupnosti
je osrednja naloga
demokracije 21.
stoletja.

Računalniško
posredovano
komuniciranje s
preseganjem časa in
prostora omogoča
oblikovanje form
politične
participacije, ki so

Informacije
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Elektronska
demokratizacija
Politično-informacijski
sistemi, ki temeljijo
na računalniško
posredovanem
komuniciranju,
omogočajo širši in
prostejši dostop do

do sedaj veljale za
praktično
neizvedljive.
Poudarki

Razsežnost
participacije
Oblika demokracije

Tradicionalne oblike
predstavniške
demokracije ne
morejo reševati
kompleksnih
problemov
informacijske dobe,
zato so nujne
participativne oblike
demokracije in
krepitev vpliva
državljanov s
pomočjo
računalniško
posredovanega
komuniciranja ter
drugih interaktivnih
medijev.

postajajo osrednji
ekonomski vir.
Gospodarstvo in
posamezniki lahko s
pomočjo
računalniško
posredovanega
komuniciranja bolje
maksimizirajo svoje
lastno dobro.
Računalniško
posredovano
komuniciranje
omogoča oblike
vladavine, ki se
učinkovito branijo
pred zlorabami javne
oblasti v obliki
cenzur itd.

Demokratična
uporaba medijev je
nujna z vidika
zmanjševanja
njihovih zlorab za
komercialne cilje.
Informiranje,
razpravljanje in
glasovanje.
Neposredna.

Elektronska občinska
srečanja omogočajo
povezave med
javnostjo in
njihovimi
predstavniki za
razpravo o političnih
temah in za
oblikovanje novega
občutka pripadnosti
med volivci.
Računalniško
posredovano
komuniciranje
zmanjšuje
transakcijske in
organizacijske
stroške, zato se
krepi civilna družba.

Razpravljanje.

Informiranje,
razpravljanje.

Neposredna.

Predstavniška.

Vir: Delakorda (2009, str. 74)

20

ključnih informacij.

4

E-PARTICIPACIJA IN E-DEMOKRACIJA

Elektronska participacija je pomemben del elektronske demokracije in sestavni del
civilnega dialoga v participativni demokraciji.
Sodobne IK-tehnologije ponujajo zelo dobra orodja, kako oblast približati državljanom, ki
lahko aktivno sodelujejo pri oblikovanju politike, pa naj bo na lokalni ali na državni ravni.
Vse to ponuja elektronska participacija, za katero lahko rečemo, da je srce e-demokracije.
Mnenja in definicije e-participacije so različna. Pa vendar lahko rečemo, da se različni
avtorji več ali manj strinjajo, da gre pri e-participaciji za uporabo interneta in orodij, ki jih
ta ponuja za soudeležbo ter soustvarjanje politike z občani oziroma državljani.
Da bi e-participacija lahko prispevala k trajnostnemu razvoju in socialno-ekonomskemu
napredku, se mora vloga vlade premakniti od regulatorja ter posrednika informacij do
proaktivnega posrednika. V zvezi s tem je zelo nujno, da so informacije in storitve
usmerjene tako, da spodbujajo uporabniško sodelovanje. Državljani ne smejo biti samo
pasivni prejemniki informacij, ampak preko spletnih orodij tudi aktivni partnerji, ki imajo
vso podporo za sodelovanje z organi odločanja (UNPAN, 2012, str. 43).
Težnja po politični participaciji državljanov je tesno povezana s teorijo neposredne
demokracije, saj poudarja zahtevo, da lahko posamezniki neposredno odločajo o zadevah,
ki so v klasični ureditvi načeloma v rokah oblasti (Budge, 1996, str. 24).
Na pobudo Evropskega parlamenta 4. marca vsako leto praznujemo evropski dan
e-participacije. V Evropski uniji se je izoblikovala definicija, da pomeni e-participacija
uporabo IK-tehnologij pri krepitvi sodelovanja državljanov in javnosti pri oblikovanju
politik ter zakonodaje. V Evropski uniji e-participacija tako predstavlja sestavni del iniciativ
na področju informacijske družbe, aktivnega državljanstva, demokracije in izboljševanja
kakovosti okolja ter življenja ljudi (INePA, 2009, str. 1).
Delakorda v svojem delu (Delakorda, 2009, str. 62) poudarja, da elektronska participacija
ne predstavlja nujno politične participacije, ker je lahko tudi sodelovanje skupin ali
posameznikov v zadevah, ki niso politične narave.
Pa vendar lahko rečemo, da ko govorimo o elektronski participaciji, govorimo o
participaciji, povezani s sodelovanjem državljanov in političnih predstavnikov z namenom
oblikovanja politik oz. katere koli druge vrste elektronskega političnega sodelovanja.
Delakorda pojem e-participacija definira kot nekaj, kar se nanaša na uporabo IKtehnologij pri krepitvi sodelovanja državljanov oziroma javnosti pri oblikovanju politik in
zakonodaje. Postopki, obseg in stopnje e-participacije se najpogosteje nanašajo na
procese informiranja, posvetovanja, sodelovanja ter soodločanja. E-participacija se
najpogosteje izvaja na spletnih aplikacijah, kot so moderirani e-forumi, spletne
klepetalnice, e-peticije in e-vprašalniki (Delakorda, 2009, str. 20).
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Nekoliko dlje gre še avtorica Polona Pičman (2008, str. 43), ki pravi, da se elektronska
participacija nanaša na vse vrste aktivnega civilnega vključevanja, ki je tehnološko
podprto. Tako sodelovanje lahko gre vse od podajanja mnenj in aktivnega sodelovanja,
pa vse do priprave konkretnih predlogov ter (so)odločanja. Paziti je treba tudi na to, da
izrazov elektronska participacija in elektronsko sodelovanje ne uporabljamo kot sinonime.
Če sta pojma tako uporabljena, se takoj izniči možnost neposrednega uveljavljanja
interesov, ki so vezani na (so)odločanje.
Evropska komisija je v svojem poročilu elektronsko participacijo definirala zelo splošno. V
omenjenem poročilu so zapisali, da je elektronska participacija ponovno povezovanje ljudi
s politiko ter okrepitev postopkov odločanja v sodelovanja s IK-tehnologijo. Ta tehnologija
ponuja velik razpon orodij, ki dajejo državljanom večji dostop do informacij o tem, katere
odločitve se sprejemajo. Te tehnologije lahko pomagajo, da pride do večjega sodelovanja
med predstavniki oblasti na eni in državljani na drugi strani (Evropska komisija, 2009).
IK-tehnologije ponujajo velik razpon orodij, ki dajejo državljanom dostop do informacij o
tem, katere odločitve, ki se dotikajo njihovih življenj, se sprejemajo. Ponuja nove
možnosti, hkrati pa razkrije nove nevarnosti, ki lahko vodijo do napačnega razumevanja,
kaj e-participacija lahko postane. Študija Evropske komisije razkriva pet najpomembnejših
vidikov priložnosti in izzivov IK-tehnologije v povezavi s politično participacijo (tabela 2).
Tabela 2: Pomembne priložnosti in izzivi IKT v povezavi s politično participacijo

Ključna vprašanja
Odločevalski
proces,
vzpostavljen s
strani oblasti
Vladanje od spodaj
navzgor

Dajanje moči
lokalnim
skupnostim
Transparentnost in
odprtost

Odgovornost in
pravice

Priložnosti in izzivi informacijsko-komunikacijske tehnologije
IK-tehnologija lahko izkoristi velike rezerve javnega sektorja, z
namenom njegovega razvoja, kot so modeliranje, vizualizacija in
simulacija odločitev ter politike.
IK-tehnologija lahko pripomore kot vzvod za glasove in strokovnost
ogromnega števila posameznikov in skupin, ki imajo svoj cilj ter
politiko. Omogoča množično in lažje sodelovanje ter množično
ustvarjalnost.
IK-tehnologija lahko promovira oziroma podpira participacijo na
lokalni ravni ali pa še niže (soseske). To krepi interese skupnosti na
lokalni ravni in tudi različne kulture ter interese in gradi most med
njimi.
Transparentnost in odprtost sta lahko podprti z IKT kot informacija
ali posvetovanje, z namenom odkrivanja procesov, namenov in
rezultatov oblasti. To povečuje odgovornost, zmanjšuje korupcijo in
naredi proces odločanja odzivnejši.
To vprašanje se kaže v tem, da postavne zaradi IKT odločevalni
proces bolj odprt in politika začne deliti svojo oblast z drugimi igralci.
To odpira vprašanja o tem, kateri glasovi se morajo slišati in
upoštevati ter koga ti glasovi predstavljajo.

Vir: Evropska komisija (2009, str. 7)
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Potencial e-participacije je velikanski. Uporaba IK-tehnologij za namen e-participacije je še
posebej atraktivna v smislu dosega velikega števila ljudi. S tem mislimo na ljudi
posamezne države, ki živijo v tujini, mlajše generacije, podjetja in ostale organizacije, ki
brez elektronske oblike sodelovanje ne bi mogle sodelovati oz. soodločati. Vendar ima IKtehnologija v smislu e-participacije še druge prednosti, druge potenciale.
Ena izmed njih je velika fleksibilnost v času in prostoru (kar na splošno velja za vse
IK-tehnologije), druga je v izbiri velikega števila možnosti, ki jih lahko ponudi državljanu
oz. občanu. Prej omenjena fleksibilnost je lahko geografska – e-participacija kombinira
prednosti centralizacije in decentralizacije – vendar (kot smo že omenili) lahko to prednost
razumemo kot časovno fleksibilnost. Spletne storitve so lahko opravljene v zelo kratkem
času, ravno tako se lahko hitro in na preprost način prilagodijo trenutnim drugačnim
potrebam, torej so glede na dano situacijo bolj realnočasovne oz. v koraku s časom kot
nespletna orodja.
E-participacija ponuja tudi fleksibilno obliko in stopnjo informacije ter tako dopušča
uporabnikom, da se sami odločijo, katero storitev, ki jo ponuja, želijo opraviti in katero
želijo izpustiti. Ta personalizacija e-participacije torej omogoča, da si jo uporabniki sami
modelirajo, prilagodijo in osebno personalizirajo – glede na svoje osebne želje ter
trenutne potrebe. Danes se je tudi potrebno zavedati, da je določene skupine ljudi najlaže
najti na spletu. S tem mislimo na državljane, ki so v tujini, mlade ljudi, podjetja ali pa
recimo ljudi z malo prostega časa.
Naslednja možnost, ki jo ponuja e-participacija, je njena zelo velika interaktivnost. Danes
obstaja mnogo načinov, preko katerih lahko ljudje dvosmerno komunicirajo (feedback). S
tem mislimo najbolj na možnosti, ki jih ponuja Splet 2.0. Interaktivnost tudi izboljšuje
storitve javne uprave, ker omogoča hitre reakcije in možnost ponudbe nadaljnih
informacij, ter tako izboljšuje svoje »razmerje« z državljani, hkrati pa izboljšuje zaupanje
ljudi v javni sektor. Interaktivna IK-tehnologija ponuja veliko število priložnosti
sinhroniziranega komuniciranja na ravni nekaj oseb in tudi na masovni ravni. Uporabnik
na internetu ni omejen samo na vlogo prejemnika informacije, ampak lahko informacije
tudi producira in širi. Izkoriščenost vseh teh neizkoriščenih komunikacijskih kanalov lahko
okrepi demokratično podprto razpravo, kar vodi do večjega zaupanja in sprejemanja
odločitev.
E-participacija je pomembna tudi z vidika nižanja stroškov, kar je danes, ko živimo v
globalni finančni krizi, zelo pomembno. Kakovostne storitve, ki sicer večinoma temeljijo na
dragih informacijskih rešitvah, ponujajo uporabnikom brezplačno participiranje in
omogočajo brezplačno distribucijo pomembnih informacij.
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4.1

PODROBNEJŠA OPREDELITEV RAZLIKE MED ELEKTRONSKO
DEMOKRACIJO IN ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO

Obstaja mnogo načinov in definicij, kako podrobneje opisati oz. definirati razliko med
e-demokracijo in e-participacijo. Podrobnejša opredelitev obeh pojmov je potrebna,
vendar v nekaterih primerih mogoče nesmiselna, saj se izraza e-demokracija in eparticipacija ter tudi izraz e-uprava pogosto prekrivajo.
V najožjem pomenu se e-demokracija razlikuje od e-participacije v tem, da se nanaša na
digitalizacijo odločitvenih procesov, ki jih ureja zakon. V širšem smislu želi okrepiti ustavna
načela, elemente direktne ne-predstavniške demokracije, okrepiti in vzpodbuditi
vključenost državljanov z namenom oblikovanja državljanskih mnenj ter vzpodbuditi
njihovo vključenost.
E-demokracija ni samo uporaba IK-tehnologij z namenom podpiranja demokratičnih
procesov in institucij, potrebnih za delovanje države (sodstvo, vlada, zakonodajno telo),
ampak tudi način, kako okrepiti demokracijo. Kot smo že omenili, njen namen ni
zamenjati klasičnih oz. tradicionalnih oblik demokracije, ampak je cilj modernizirati in jo
narediti interaktivno.
Temeljno načelo demokracije je tudi to, da participacija vključuje sodelovanje v
predstavniški demokraciji. Lahko bi rekli tudi, da je e-participacija ožji pojem edemokracije. Je raba IK-tehnologije v vseh javnih aktivnostih in socialnih procesih,
vključujoč oblikovanje javnega mnenja, sodelovanje v političnih procesih … Medtem ko se
e-demokracija nanaša samo na digitalizacijo demokracije, pa je e-participacija možna tudi
v zadevah, ki se ne tičejo oblasti. Te zadeve oz. področja so družbeno-politične zadeve in
aktivnosti ki se tičejo poslovanja ljudi z gospodarstvom, ljudi z ljudmi ter poslovanja oz.
sodelovanja z negospodarskimi družbami.

4.2

OBLIKE ORODIJ ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE

Sistematizacija orodij elektronske participacije ni enotna. Alexander Trechsel (Trechsel in
drugi 2003, str. 43–53) med participativna orodja uvršča elektronski dostop, elektronska
posvetovanja, elektronske peticije, elektronski referendum in glasovanje ter elektronski
forum, drugi avtorji pa gredo dlje in med orodja uvrščajo še e-ankete, ki ugotavljajo
trenutno voljo javnega mnenja ter njeno spreminjanje. Namen teh orodij je večja
vključenost državljanov v procese odločanja in dvosmerno komuniciranje ter dvosmerno
komuniciranje med predstavniki državne oblasti in državljani.
Trechsel orodja e-participacije razdeli v tri skupine, in sicer na orodja, ki:
1. povečujejo preglednost,
2. povečujejo participacijo med državljani ter
3. vplivajo na večjo stopnjo deliberacije.
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V nadaljevanje tega poglavja bomo elektronska orodja razdelili v te tri skupine in jih
podrobneje opisali.
4.2.1 ORODJA, KI POVEČUJEJO PREGLEDNOST
V prvo skupino (Trechsel in drugi, 2003, str. 45) uvrsti orodja, ki povečujejo preglednost.
Ta orodja se v splošnem nanašajo na diseminacijo20 na eni in na konzumacijo21 informacij
na drugi strani. Avtorji informacij so lahko državljani, civilne oblasti ali oblastniki. Pri tem
velja, da ena stran soudeležencev ostaja neaktivna. Tukaj je poudarek na e-dostopu, ki ga
lahko definiramo kot elektronski dostop do uradnih dokumentov in do splošnih informacij,
povezanih s politiko. E-dostop povečuje preglednost političnega procesa in vodi do
večjega političnega vključevanja državljanov. E-dostop je tudi najbolj dominantno orodje
e-participacije, kar seveda ni zelo presenetljivo. Je ključna zadeva vsega nadaljnjega
e-demokratičnega razvoja in delovanja. Državljanom omogoča enakopravno delovanje v
javni sferi. Je najobsežnejše orodje izmed vseh e-orodij, ki jih bomo opisali v
nadaljevanju.
Tudi v praksi (Trechsel in drugi, 2003, str. 5) je daleč pred vsemi drugi orodji, saj ga
uporabljajo prav vsi – od političnih strank, do različnih političnih kandidatov, vse do
celotne javne uprave. E-dostop se pojmovno nanaša na široke možnosti zagotavljanja
fizičnega in vsebinskega dostopa do informacij, ki državljanom zagotavljajo preprost,
hiter, enostaven dostop do informacij ter vpogled v različne javno dostopne dokumente
(Pičman, 2008, str. 60). Iz tega lahko izpeljemo, da se e-dostop v tehničnem smislu
nanaša na razvoj IK-tehnologije, ki te storitve državljanom omogoči. Poleg pojmovnega in
tehničnega je pomembno izpostaviti še vsebinski vidik. Ta se nanaša na kakovost
dostopnih informacij, njihovo sprotno osveževanje in seveda tudi na kakovost e-orodij, ki
morajo omogočiti uporabniku prijazen ter razumljiv dostop do informacij (Pičman, 2008,
str. 60).
Pomemben je odbir pomembnih informacij in dokumentov, ki uporabnikom zagotavljajo
celovito ter vsestransko sliko o javnih zadevah. Glede objave teh informacij bi morala
obstajati neka pravila, vendar je v realnosti izbira teh objavljenih informacij dostikrat
prepuščena upravljalcu spletnih strani. Praksa v drugih razvitih demokratičnih državah je
že izoblikovala sklope informacijskih področij, ki naj bi bila namenjena v spletni vpogled.
Ta pravila so (Pičman, 2008, str. 61):
1.
2.
3.
4.
5.

Splošne informacije o državnih organih, javnih institucijah in organih.
Splošne kontaktne informacije in kontaktni podatki pristojnih oseb.
Informacije o področnih zadevah in političnih dokumentih.
Informacije o pravnih aktih (o delovnih osnutkih in tudi o sprejetih aktih).
Informacije o odprtih zadevah in možnostih civilne participacije.

20

Je priprava in posredovanje informacij posameznikom in/ali ciljnim skupinam. Je torej razširjanje
informacij (Termania, 2013).
21
Sprejem informacij.
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Nabor teh pravil se zdi smiseln na vseh področjih delovanja državnih organov, pri čemer
naj bi se spletna struktura informacij prilagajala nalogam posameznih organov in teles.
4.2.2 ORODJA, KI POVEČUJEJO PARTICIPACIJO MED DRŽAVLJANI
V drugo skupino Trechsel (2003, str. 47) uvršča orodja za povečevanje participacije med
državljani. Tukaj se osredotoča na e-posvetovanje, e-peticije in e-glasovanje.
Elektronsko posvetovanje je uporaba interneta z namenom širjenja informacij javnosti,
strokovnjakom in interesnim skupinam o oblikovanju politike ter možnostih njenega
sooblikovanja. Torej lahko rečemo, da je glavni namen e-posvetovanje spodbujanje prej
omenjenih skupin v politične odločevalske procese. Orodja e-posvetovanja so bila tudi
vključena v Konvencijo Evropske unije o prihodnosti Evrope (EC, 2012).
Glavno vlogo pri e-posvetovanju je treba pripisati državi oziroma oblasti, saj ta nosi
odgovornost oziroma pristojnost pri oblikovanju politike, vabljenju sodelujočih in postavitvi
pogojev sodelovanja. Nosilno vlogo je tako potrebno razumeti kot neko odgovornost
oblasti za vsebinsko in infrastrukturno funkcioniranje orodij orodij e-posvetovanja.
Koristnost e-posvetovanja je mogoče opredeliti z dveh vidikov.
Po eni strani ima javnost preko e-posvetovanj možnost vključitve v odločevalske procese,
na drugi strani pa je tudi oblastem preko posvetovanj omogočeno zbiranje informacij o
potrebah javnosti (Pičman, 2003, str. 71). Tako lahko rečemo, da e-posvetovanje
predstavlja obliko sodelovanja državljanov v odločevalskih procesih, hkrati pa omogoča
povratno informacijo med javno oblastjo in državljani.
Odgovornost za vsebinsko in infrastrukturno funkcioniranje orodij e-posvetovanja nosijo
oblasti. Torej je dolžnost oblasti, da razvije, omogoči in vzpostavi takšno uporabo
IK-tehnologije, ki bo e-posvetovanje vzpodbujala. Tukaj je še posebej pomembna
vsestranska predstavitev e-posvetovalnih možnosti in pojasnitev pomena vzpostavljenih eposvetovanj. Oblast mora sprejeti, da so e-posvetovanja koristna, državljani pa zaznati,
da je njihov prispevek cenjen (Pičman v Clift, 2008, str. 72). Sodelovanje in soodločanje
skupaj tvorita participativni ideal demokracije.
Naslednje orodje iz te skupine je elektronska peticija. Opredelimo jo lahko kot orodje, ki
uporablja internet, ki omogoča državljanom oziroma občanom, da sami na vnaprej
pripravljenem obrazcu pripravijo peticijo, ki zadeva javno vprašanje (Trechsel in drugi,
2003, str. 48). Vsi ostali državljani imajo potem možnost, da peticijo podprejo. Obstajajo
tudi kompleksnejše elektronske peticije, in sicer tiste, ki omogočajo, da se poleg samega
podpisa le-te pusti tudi komentar. Nekatere države so šle celo dlje. V Veliki Britaniji je
možno elektronsko peticijo poslati neposredno na spletno stran predsednika vlade.
Lahko rečemo, da e-peticije krepijo vlogo državljanov pri javnem udeleževanju in
omogočajo, da sami opredelijo družbeni problem, ga predstavijo ter zberejo podporo za
širšo obravnavo (Delakorda, 2008, str. 14). Razvoj e-peticij je pomemben tudi zaradi
ustave. 45. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja pravico do vlaganja peticij in
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drugih pobud splošnega pomena. Ustava ne omejuje vlaganja glede na izvedbeno obliko
pobude in to lahko razumemo kot pravno podlago za razvoj tehnične podpore ter izvedbe
peticij v elektronski obliki (Pičman, 2008, str. 76). Prednost e-peticij pa ni samo v krepitvi
vključenosti državljanov v politiko, temveč ima od tega koristi tudi oblast. Država ima
možnost, da iz e-peticij razbere, kakšno je javno mnenje o določeni zadevi. Z druge strani
pa je to tudi slabost, saj kaj več e-peticije (vsaj za zdaj) ne naredijo. S tem mislimo, da epeticije ne predvidevajo dolžnostnega ravnanja oblasti. Rezultat peticije ni obveznost
države, ampak samo neko vodilo v odločevalskem procesu. In ravno v tem leži spoznanje
šibkosti e-peticij. Peticijam ni zagotovljeno jasno mesto v odločevalskih procesih, zato
lahko rečemo, da je njihova vloga okrnjena.
Vseeno pa digitalni prostor, v katerem delujejo e-peticije, uporabnikom zagotavlja veliko
dobrih komunikacijskih kanalov za izražanje mnenj, zbiranje podpore in posredovanje
svojih e-glasov do oblasti. Tehnološke zmožnosti sedanjosti uporabnikom omogočajo
iskanje širše civilne podpore in somišljenikov. Kljub temu da je vloga e-peticij okrnjena in
nima neposrednega učinka na odločevalske procese, pa lahko rečemo, da na omenjene
procese vpliva posredno. Oblast preko njih prepozna javno mnenje o neki zadevi in preko
tega lahko državljani posredno pritisnejo na oblast pri sprejemanju političnih odločitev
(Pičman, 2008, str. 77). Da e-peticije nimajo večje vloge pri odločevalskih procesih, je
mogoče pripisati tudi nekaterim tehničnim problemom oziroma izzivom, in sicer
zagotavljanju elektronske identifikacije in avtentifikacije udeležencev. Če bi bil ta tehnični
problem rešen, bi to dalo tudi večjo težo spletno zbranim podpisom, kar bi tudi zelo
vzpodbudilo razvoj e-peticij.
Kot zadnje v tej skupini bomo predstavili še elektronsko glasovanje, ki je hkrati tudi
najneposrednejša oblika elektronske participacije, saj v odločevalskih procesih omogoča
soodoločanje. E-glasovanje ima med vsemi orodji tudi največjo medijsko pokritost.
Obstajata dva modela e-glasovanja (Trechsel in drugi, 2003, str. 50).
Pri prvem modelu se v bistvu ne spremeni nič razen tega, da papir nadomesti stroj, ki
potem glas preko interneta pošlje v volilno bazo v obdelavo. E-participativni učinki so pri
tem minimalni, saj mora volivec kot pri klasičnem glasovanju priti na volišče in tam po
skorajda enakem postopku oddati svoj glas. Pri drugem modelu je ravno obratno. Tukaj je
volivcem ponujena možnost, da sami glasujejo, npr. kar od doma s svojega računalnika.
V splošnem ločimo med dvema tipoma e-glasovanja, in sicer med e-volitvami in
e-referendumom. Prvi tip je e-referendum. Pri tem gre za glasovanje oziroma za možnost
glasovanja preko interneta o specifično določeni javni zadevi. Odvisno od zakonodaje
posamezne države je lahko tak referendum zavezujoč oziroma nezavezujoč, sproži ga
lahko država ali pa civilna iniciativa. Zanimiv in hkrati pozitiven primer referenduma izhaja
že iz daljnega leta 2003, ko so izvedli referendum v kantonu Ženeva v Švici. Glasovali so
lahko v štirih občinah, udeležba je bila nepričakovano visoka. Znašala je 65 %, od tega je
bilo kar 22 % oddanih glasov preko interneta. Takrat je bilo glasovanje preko interneta
izpeljano brez napake.
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Drugi tip e-glasovanja imenujemo e-volitve. Za države, ki se želijo povzpeti v sam vrh na
področju e-demokracije, predstavljajo e-volitve »paradnega konja« vseh orodij, kar je
razumljivo, saj je to edino orodje, pri katerem imajo volivci zares neposreden vpliv na
izbiro. Koncept glasovanja je mogoče razumeti širše. Koncept le-teh je v uporabi interneta
za izvolitev kakršne koli vrste političnih predstavnikov. Ta sistem prinaša veliko določenih
prednosti, vendar je tudi slabosti zelo veliko. Te je možno omiliti, vendar so za to potrebni
sredstva, čas in strokovnost. Med največje slabosti štejemo, da en del populacije nima
dostopa do interneta (več v poglavju digitalni razkorak). Naslednja velika slabost je, da
mnogo ljudi, kljub temu da ima dostop do interneta, le-tega ne zna uporabljati oziroma ga
zna uporabljati samo na osnovi ravni. Stopnja uporabe bankomata je med starejšimi višja
kot stopnja uporabe interneta, zato bi bilo mogoče bolje najprej (poskusno) uvesti
elektronske volitve, torej volitve, pri katerih se preko elektronske naprave glasuje fizično
na volišču.
4.2.3 ORODJA, KI VPLIVAJO NA VEČJO STOPNJO DELIBERACIJE
V zadnjo skupino Trechsel (2003, str. 51) uvrsti orodja, ki vplivajo na večjo stopnjo
deliberacije oziroma razprave, ki poteka v javni sferi. Tukaj se osredotoči na e-forum. To
orodje ponuja, da lahko državljani med seboj izmenjujejo in delijo politična mnenja,
prepričanja ter stališča o javnih temah. Cilj e-foruma je spodbuditi državljanska
izmenjavanja mnenj s pomočjo soočenja v digitalni sferi. Javna digitalna razprava pride
seveda najbolj do izraza, če so vanjo vključeni tudi strokovnjaki s področij, o katerih
poteka razprava. Cilj foruma je okrepiti proces oblikovanja javnega mnenja s pomočjo
soočenja, ki je v primeru e-foruma v elektronski obliki. V tem procesu se podajajo
stališča, ocene, sodbe in neposredno obdelovanje mnenj drugih. Proces se lahko odvija
pred sprejemom političnih odločitev ali po njem, lahko pa tudi neodvisno od sprejemanja
političnih odločitev.
Poznamo tri vrste e-forumov. Lahko so politični, javni ali pa strokovni. Ti zadnji so
načeloma zaprtega tipa. Forumi, ki se najbolj dotaknejo tistega dela e-participacije, ki ima
značilnosti posvetovalne demokracije, pa so moderirani forumi22, ki imajo posebne pogoje
registracije in razpravljanja. Razprava poteka v točno določenem časovnem okviru. Forum
ima tudi posebno moderatorsko ekipo, ki na koncu razprave pripravi končno poročilo
(Delakorda, 2009, str.76).
Organizacija e-forumov lahko obstaja pod okriljem oblasti ali pa pod okriljem civilne sfere
(Pičman, 2008, str. 69). Več potenciala naj bi izkoristila civilna sfera, saj ima na voljo več
sredstev za povečanje interesa in sodelovanja javnosti. Trechsel (2003, str. 53) takšen
potencial e-forumov zaradi tega uvršča med vitalna e-orodja, saj neodvisen položaj eforuma zagotavlja izvrstno deliberativno izhodišče deliberativne sfere.
Vsa opisana orodja imajo tudi nek demokratični prispevek. Ta se najbolj vidi v
informiranosti, transparentnosti, participativnosti ali deliberativnosti (glej tabelo 3).

22

Spadajo v skupino zaprtih forumov.
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Tabela 3: Matrica e-orodij in vidiki demokratičnega prispevka

E-orodja

Informiranost
e-dostop
e-anketa
e-peticija
e-referendum
e-volitve
e-forum
e-posvet

X
X
X
X
X
X
X

Demokratični prispevek orodij
Transparentnost Participativnost
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deliberativnost

X
X

Vir: Pičman (2008, str. 42)
Iz tabele je razvidno, da pri orodjih ni pomembno samo osredotočenje na tehnološke
zmogljivosti, ampak tudi vsebinske komponente demokratičnega delovanja, ki jim želi
posamezno orodje slediti v največji meri, pa naj gre za informiranost, transparentnost,
participativnost ali deliberativnost odločevalskih procesov (Pičman, 2008, str. 42).
Opisana orodja e-participacije zagotavljajo različne funkcije, glede na okolje, v katerem
delujejo. Evropska unija je v poročilu o e-participaciji (EC, 2009) ta orodja razdelila v tri
skupine – glede na njihovo raven. Orodja lahko glede na geografski obseg razdelimo v tri
skupine, in sicer na lokalno, nacionalno in evropsko oz. mednarodno raven. Tej razdelitvi
lahko dodamo še regionalno raven, ki je vmesna raven med lokalno in nacionalno ravnjo.
Njihovi vplivi in koristi se glede na posamezno raven med seboj razlikujejo. Evropska unija
ocenjuje, da je največja stopnja uporabe orodij na lokalni ravni. Najpogosteje uporabljena
orodja e-participacije na lokalni ravni so e-forumi in orodja e-posvetovanja. Na lokalni
ravni obstajajo tudi razlike v kulturnem smislu. V Evropi tako prevladujejo orodja
deliberacije, medtem ko v Združenih državah Amerike prevladujejo orodja Spleta 2.0 itd.
Evropska unija ocenjuje, da je na nacionalni ravni zaradi zgodovinskih dejavnikov sistem
bolj formaliziran, zato so opisana orodja manj v uporabi. Vendar lahko rečemo, do so se v
zadnjih letih razvila orodja, preko katerih lahko državljani delo svojih predstavnikov vidijo
bolj učinkovito in uskaljeno. Na mednarodni ravni, ki se glede uporabe orodij prav tako
zelo razlikuje od lokalne, pa se je še posebej v zadnjem času zelo razširila uporaba zelo
naprednih orodij, kot sta Puzzeld by policy ali pa npr. Evropska državljanska pobuda. Na
nacionalni in mednarodni ravni pa so vedno bolj moderna orodja e-participacije, ki jih
bomo opisali v naslednjem poglavju.

4.3

UPORABA SODOBNIH SPLETNIH TEHNOLOGIJ ZA POVEČEVANJE
PARTICIPACIJE MED OBLASTJO IN DRŽAVLJANI

Danes si življenja brez IK-tehnologije ne moremo predstavljati. Tehnologija je vpeta v vse
sfere našega življenja, tudi če tega včasih ne zaznamo. Država, pa naj bo na nacionalni ali
lokalni ravni, se večinoma predstavlja na svojih portalih, ki pa ljudem seveda niso tako
blizu. Družba se je od pojava interneta zelo spremenila v vseh možnih pogledih. Pojav in
razmah interneta sta spremenila poglede na oblast, delo, svojo lastno identiteto itd. V tem
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pogledu so sčasoma postala glavna značilnost sodobne družbe socialna omrežja23, ki jih je
omogočil internet.
Pojav socialni omrežij je spremenil tudi poglede na e-participacijo, ki se je zaradi njih zelo
spremenila in razširila, čeprav se tega včasih sploh ne zavedamo. Socialna omrežja so
svetu ponudila nove načine, kako najti drug drugega, kako najti informacije (različnih
vsebin in tudi oblik), ponudila so nove načine interakcije za različne namene. Omogočila
so izmenjavo vsebin, mnenj, profilov, vpogledov, izkušenj. Premagala so tudi ovire, kot so
različni jeziki, dialekti, lokacija bivanja,in tudi ponudila ljudem, da ostanejo v stiku tudi po
tem, ko jim ni več treba biti. Te dinamične spletne platforme so omogočile
samooblikovanje vsebine, kar pred tem ni bilo možno. In ko lahko državljan ali občan sam
postavi ogrodje za diskusijo ter preko teh omrežij tudi druge ljudi, ki so v tej diskusiji
pripravljeni sodelovati, to naredi proces e-participacije kar naenkrat zanimivejši. Njihov
potencial in prednost pred klasičnimi oblikami e-participacije leži v tem, da ponujajo
necenzuriran dostop do informacij, samoorganizacijo, participacijo med uporabniki …
Eden izmed glavnih problemov e-participacije je angažiranje ljudi. Ljudje ne bodo bolj
pripravljeni uporabljati orodij e-participacije samo zato, ker so jim na voljo na spletnih
straneh, pa naj bo to na nacionalni ali pa na lokalni ravni. Večina orodij (če ne celo vsa) je
v demokratičnem kontekstu v smislu uspeha odvisna od angažiranja ljudi za njihovo
uporabo. Več ljudi bo ta orodja uporabljalo, večje so možnosti za uspeh. In ravno v tem
je večja možnost za uspeh e-participacije preko različnih socialnih omrežij, saj nekatera
socialna omrežja na internetu pritegnejo velike skupine uporabnikov, med katerimi je zelo
veliko interakcije ter tudi oblikovanja različnih skupin. Na nek način torej zagotavljajo
forum za velike razprave in medsebojne interakcije. V tem kontekstu imajo socialna
omrežja možnost, da prispevajo k reševanju nekaterih problemov, s katerimi se soočajo
klasične oblike e-participacije. V nadaljevanju bomo predstavili potencial socialnih omrežij
v smislu politične e-participacije. V glavnem se bomo usmerili v socialna omrežja, kot sta
Facebook in Twitter, in nekaj pozornosti namenili spletnih blogom ter tehnologiji RSS. Vse
naštete tehnologije so tehnologije Spleta 2.024. Ne bomo jih obravnavali v splošnem
smislu, ampak v kontekstu njihovih možnosti za e-participacijo.
Najprej se moramo seveda vprašati oz. pojasniti, kaj je vodilo k temu naglemu razmahu in
razširitvi teh omrežij. Po najnovejših podatkih (2013) v svetovnem merilu kar 67 % vseh
uporabnikov interneta aktivno uporablja vsaj eno socialno omrežje25. K tej veliki stopnji
uporabe so vodile tehnične, socialne, kulturne, ekonomske in institucionalne sile … K
23

V 22. členu uradnega dnevnika Evropske unije je bila tudi podrobneje opredeljena smernica
uporabe socialnih omrežij v namene e-participacije, še posebej zaradi mlajšega dela populacije
(Official Journal of the European union, 22. člen).
24
Splet 2.0 je najbolj povezan s spletnimi aplikacijami, ki podpirajo razširjeno uporabnost,
izmenjavo informacij in sodelovanje na svetovnem spletu. Splet 2.0 torej omogoča uporabnikom
interakcijo in sodelovanje enega z drugim, poleg tega pa vključuje še uporabnike kot aktivne člane,
ki lahko sodelujejo pri ustvarjanju vsebin v virtualni skupnosti. Ponuja veliko več, kot je ponujal
splet 1.0, ki je uporabnike omejil na pasivno gledanje vsebin, ki so bile ustvarjene zanje.
25
Povprečen uporabnik Facebooka je npr. 25-letna oseba ženskega spola, ki živi v mestu in ne na
podeželju ter ima visoko izobrazbo.
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širitvi je pripomogla tudi zelo velika lahkotnost ustvarjanja in objavljanja vsebin po svoji
volji. Ne smemo pa pozabiti tudi dejstva, da živimo v času, ko je strojna (računalniki,
tablični računalniki, mobilni telefoni) in programska oprema (različne vrste aplikacij)
prosto dostopna tudi po zelo nizkih cenah. Programska oprema je v nekaterih primerih
(odprta koda) praktično zastonj.
Če pogledamo številke uporabe Facebooka samo za Slovenijo, so te neverjetno visoke. V
začetku leta 2013 je bilo v Sloveniji kar 748.200 uporabnikov tega socialnega omrežja.
Slovenija se je tako uvrstila na 91. mesto med 212 opazovanimi državami (Social bakers,
2013). Če se malce poigramo s številkami, je to dobrih 37,3 % celotne populacije naše
države oz. slabih 53 odstotkov vseh slovenskih uporabnikov interneta. In to so podatki
samo za Facebook. Skupno število z ostalimi socialnimi omrežji je še višje.
Zgolj kot zanimivost lahko omenimo še, da se je ta številka v zadnjem času še povečala.
Lanskega avgusta je bilo za dobrih 50.000 uporabnikov tega omrežja manj. Podatki
raziskave Social bakers tudi kažejo, da med slovenskimi uporabniki prevladuje skupina
ljudi, starih med 25 in 34 let. Teh je kar za 30 %. S 25 % jim sledi skupina mladostnikov,
starih do 24 let. Razlika v uporabi med spoloma ni zelo velika. Med uporabniki najdemo 51
% moških in 49 % žensk. (RIS, 2013).
Grafikon 1: Grafični prikaz deleža uporabnikov

Vir: Social bakers (2013), RIS (2013)
Različni projekti e-participacije so vzpostavljeni, da bi povečali participacijo v politiki,
ampak mnogo jih je neuspešnih. Tukaj se moramo vprašati zakaj, je temu tako? So jim
različna orodja e-participacije tuja? Verjetno leži tukaj vsaj del razloga, zakaj je tako. Taka
orodja niso del njihovega življenja, niso del njihovega prostega časa. Dejstvo je, da ljudje
(še posebej mlajši del populacije) danes »konzumirajo« informacije skozi te sodobnejše
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spletne tehnologije. Ti, danes mladi ljudje bodo sčasoma postali odrasli in takrat se bo
pogled na te sodobne tehnologije še bolj spremenil, postal bo še bolj družbeno sprejemljiv
v različnih sferah našega življenja.
Ljudje so v ne tako zelo oddaljeni preteklosti dokazali, da postanejo zelo aktivni, če za
namen e-participacije uporabljajo orodja, ki so zelo integrirana v njihova življenja.
Spomnimo se samo t. i. »arabske vstaje«, kjer so ljudje z različnimi pogledi in življenji
preko socialnih omrežij našli skupno točko in skupne somišljenike, se posledično združili
ter povzročili spremembe. V tem primeru tudi ne moremo mimo dejstva, da socialnih
omrežij oz. interneta ni tako lahko nadzorovati oz. cenzurirati, kot to lahko (v tem
primeru) naredi avtoritarna oblast. In ravno zaradi tega je bilo združevanje in izražanje
politične volje preko socialnih omrežjih uspešno. A primer, ki smo ga omenili, je
skrajnost e-participacije oz. je že korak dalje od nje.
Dejstvo je, da ljudje želijo sodelovati in izražati svoja mnenja. Človeška narava je taka,
da zelo ceni, če lahko človek svoje mnenje izraža kakovostno in da (na dolgi rok) njegovo
mnenje šteje. Socialna omrežja zaradi velikega števila uporabnikov in zaradi tega, ker so
danes zelo velik in pomemben del človeškega življenja, omogočajo, da ljudje niso več
samo pasivni prejemniki informacij, ampak tudi njihovi ustvarjalci v necenzuriranem
okolju, ki ponuja veliko interakcije med uporabniki ter tudi med politiki in uporabniki.
Vsebina ni več predefinirana. Kake sodobnejše družbene teorije (Castells, 1996, str. 9)
gledajo na oblast oz. vlado kot na neko organizacijsko obliko družbe (ki je nujna), ki
vlada, ampak tako, da v družbi gibanja in participacija s pomočjo sodobne tehnologije
zagotavljajo spremembe. E-participacija v smislu socialnih omrežij tako razbija
razumevanje e-participacije kot odgovornosti oblasti in tudi razumevanja e-participacije
kot nekaj, kar bi morala začeti in vzpostaviti oblast. V tem smislu lahko sklepamo, da je
mnogo tehnologije, povezane z e-participacijo (socialna omrežja, video spletni portali,
forumi, spletni blogi), razvite oz. vsaj integrirane v nek demokratični proces kot odgovor
na zahtevo družbe in ne nekaj, kar bi (vsaj na začetku) spodbujala oblast. Uporaba teh
vsem dostopnih orodij daje državljanom moč, da aktivno sodelujejo pri razvoju politike.
Jasno je, da za ta orodja vlada veliko zanimanje, zato je tudi njihov razvoj v kontekstu eparticipacije še večji.
Že vsak malo bolj politično razgledan povprečen uporabnik računalniških tehnologij lahko
ob pregledu interneta opazi zelo razširjeno spontano politično aktivnost. Spomnimo se
samo zadnjih volitev, ko so nacionalna in zasebne televizijske hiše uporabljale twitter, kjer
so določile uraden #hashtag26, preko katerega so neposredno prenašale komentarje in
opažanja uporabnikov na televizijske zaslone. Po tem primeru lahko sklepamo, da lahko
socialna omrežja zelo prispevajo k razvoju in spodbujanju e-participacije, saj imajo ljudje
možnost, da so v neko politično diskusijo vključeni že od samega začetka, brez nevarnosti

26

#hashtag je beseda, s katero se na socialnem omrežju Twitter označi temo, o kateri teče
pogovor. Zaradi tega je drugim uporabnikom tega omrežja laže slediti tej temi. Odličen primer v
smislu participacije je besedna zveza #GotofJe. To je bil #hashtag, ki so ga uporabljali pri zadnjih
protestih, in je preko tega omrežja povezoval ljudi s podobnimi interesi (protestniki).
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nepotrebne cenzure (ta je seveda potrebna, če se pojavi sovražni govor), in tako diskusijo
s svojimi vprašanji in z odgovori tudi vodijo.
Na Twitterju in Facebooku so dejavni tudi slovenski politični veljaki ter tudi slovenske
politične stranke. Vendar se pri njih (obojih) opazi, da ta omrežja največ uporabljajo v
predvolilnem času. Kot dober primer lahko vzamemo zadnje volitve, ko so različni
kandidati in politične stranke (majhne in velike, stare in nove) socialna omrežja zasuli s
svojimi programi27. Vendar imajo take predvolilne kampanje velike pomanjkljivosti. Sprva
moramo omeniti to, da ko je volitev konec, jih mnogo socialna omrežja opusti (seveda
obstajajo izjeme in teh ni malo), kot drugo pa je pomembno to, da stranke ter
posamezniki te prijeme in orodja uporabljajo bolj ali manj samo za posredovanje
informacij in ne kot orodja, s katerimi se da interaktivno komunicirati s svojimi
potencialnimi volivci. Seveda to ne velja samo za nacionalno raven, ampak lahko to isto
sliko »opuščanja uporabe socialnih omrežjih in neizkoriščenost njihovega potenciala«
preslikamo tudi na lokalno raven, kar je samo po sebi zelo žalostno. Samo
predstavljajte si župana, ki posreduje informacije svojim občanom neposredno
preko Twitterja (ali katerega drugega socialnega omrežja), objavlja
videoposnetke preko različnih spletnih servisov za njihovo objavljanje, aktivno
sodeluje v razpravah na socialnih omrežjih, odgovarja na komentarje občanov.
Mogoče se vse to sliši malce nenavadno, a je realno dosegljivo. Mogoče je na
lokalni ravni še najboljši primer sodelovanja župana preko omenjenih orodij župan naše
glavne občine, vendar v tem primeru v njegovem imenu te stvari dela njegova ekipa28.
Potencial je velik, vendar zelo neizkoriščen.
Že samo hiter pregled uporabe teh orodij pa nam pokaže čisto drugačno sliko na
nacionalni ravni. Obstaja mnogo političnih strank in političnih osebnosti, ki uporabljajo
socialna omrežja, kot sta Facebook in Twitter, za
politično interakcijo. Med
najpomembnejšimi sta trenutno glavni politični stranki, in sicer koalicijska Pozitivna
Slovenija ter opozicijska SDS. Zelo aktiven je tudi predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor, ki zelo aktivne uporabe Twitterja po koncu volitev ni opustil, ampak je aktiven tudi
zdaj29.
Vse te storite (socialna omrežja …) presegajo problem aktivnosti prebivalstva. Naj
pojasnimo podrobneje. Razvoj vseh orodij e-participacije je zelo odvisen od aktivne
participacije (ki smo jo v nalogi že podrobneje opredelili). V kontekstu aktivne participacije
lahko ta omrežja pripomorejo k rešitvi tega problema, torej problema aktivno politično
usmerjenega prebivalstva. To je namreč klasičen in poglaviten problem uspeha/neuspeha
orodij ter projektov e-participacije. Vendar lahko rečemo, da aktivna participacija v
27

Barbara Kvas (urednica portala E.demokracija.si) meni, da so bile zadnje parlamentarne volitve
usmerjene v splet in s tem tudi na socialna omrežja zaradi pomanjkanja denarja, časa in idej
(Kvas, 2011), čemur se seveda ne moremo čuditi, saj so bile volitve izpeljane v zelo hitrem in
kratkem času, z zelo kratko predvolilno kampanjo.
28
Omeniti še velja, da je bila zadnja objava na njegovem uradnem Twitter računu objavljena 7.
septembra 2012. (11. 5. 2013).
29
Tudi tukaj smo opazili, da za svoj račun ne skrbi samo sam, ampak v njegovem imenu »twitta«
tudi njegova ekipa.
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nasprotju s klasičnimi oblikami oz. orodji pri teh sodobnejših orodjih ni tak problem, saj je
tako ali tako del njihovega življenja. Kot primer lahko navedemo nek forum na spletni
strani neke občine, za katerega mnogo občanov niti ne ve, da obstaja, medtem ko lahko
po zasebnem brskanju zasledi »razpravo« na uradnem socialnem profilu neke občine in se
takoj vključi ter debatira z ostalimi uporabniki. Torej je problem klasičnih spletnih orodij eparticipacije, kot so ankete in forumi, njihova neprepoznavnost ter njihova neintegriranost
v življenje ljudi.
Socialna omrežja lahko služijo tudi kot orodja promocije drugih spletnih orodij, še posebej
tistih, ki jih je vzpostavila oblast, in tudi tistih, ki so jih vzpostavili ljudje. Tukaj mislimo še
posebej na spletne dnevnike, ki jih lahko za politične namene uporabljajo politiki (ministri,
župani) pa tudi ljudje sami. Spletni dnevniki (30) ponujajo možnost hitre rabe informacij.
Avtorji objavljajo, bralcu pa je dana možnost pisanja komentarjev, podajanja povezav do
sorodnih mest, fotografij in drugih spletnih dnevnikov. To lahko posledično pripelje do
razprave obravnavane tematike. Uporaba spletnih dnevnikov se v Sloveniji (in tudi drugod
po svetu) najbolj opazi v predvolilnem času. Obstajajo seveda tudi svetle izjeme. V
prejšnji vladi sta bila npr. dva ministra, in sicer dr. Žiga Turk31 ter dr. Vinko Gorenak,32 ki
sta redno ažurirala svoja spletna dnevnika in tedensko objavljala prispevke, povezane z
delom svojih ministrstev. Vendar je domet teh dnevnikov (še posebej, če jih ne pišejo
znani ljudje) majhen, zato je najbolje, da se z vidika promocije vsebine dnevnika (in
posledične razprave) tak dnevnik uporablja v skupni uporabi s socialnimi omrežji.
Eden izmed zanimivih načinov komuniciranja oblasti z državljani ali pa tudi obratno je tudi
preko servisov, ki omogočajo objavo in izmenjavo multimedijskih datotek. Eden izmed
najbolj popularnih servisov je YouTube. Najbolj zanimiv primer sodelovanja oblasti z
javnostjo preko tega servisa je bil britanski predsednik vlade Gordon Brown, ki je imel na
servisu YouTube svoj lasten kanal. Komunikacija pa vseeno ni bila dvosmerna (nekaj časa
je sicer bila), saj so zaradi žaljivih komentarjev možnost komentiranja izklopili (Kvas,
2009).
Pri vseh teh pogledih na različna omrežja in spletne servise pa ne moremo mimo RSS33
protokola, ki sicer ni socialno omrežje ali servis za predstavo video vsebin, ampak je
tehnologija, ki sprotno obvešča, da so spletna mesta, na katera se uporabnik vnaprej
naroči, posodobila svojo vsebino. Tako uporabniku ni potrebno vsakokrat posebej obiskati
spletne strani samo zato, da bi pregledal, ali je bila posodobljena. Spletne strani, ki
uporabljajo RSS protokol, imajo po navadi posebno oznako z napisom RSS v oranžnem
polju. Informacije preko RSS-a so dostopne na dva načina. Prvi način je preko
internetnega brskalnika (IE, Firefox itd.), alternativa temu pa je dostop preko posebnih
programov, kakršen je npr. Google Reader (ki je bil sicer pred časom ukinjen). Z vidika eparticipacije sta na slovenskem političnem prostoru najbolj znana dva kanala, in sicer: RSS
30

Spletnik ali blog. Angleška okrajšava besede weblog.
Čas-Opis – spletni dnevnik bivšega ministra dr. Žige Turka. Dostopno na:http://blog.zturk.com/.
32
Spletni dnevnik bivšega ministra dr. Vinka Gorenaka. Dostopno na:
http://www.vinkogorenak.net/.
33
Really Simple Syndication ali resnično preproste objave.
31
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Predsednik vlade Republike Slovenije, ki vsebuje spremembe novic na slovenski jezikovni
različici spletnega mesta, ter RSS Prime Minister of Slovenia – news, ki vsebuje
spremembe novic na angleški jezikovni različici spletnega mesta. Z RSS tehnologijo je
opremljenih tudi kar nekaj občinskih spletnih strani, kar bo podrobneje prikazano v
raziskavi.
Če povzamemo, smo v večjem delu tega podpoglavja na kratko predstavili malce
drugačne vrste e-participacije, torej participacije, ki je ni vzpostavila in usmerjala oblast,
ampak so jo bolj ali manj vzpostavili ljudje. S tem mislimo na to, da je to orodje, ki ni v
»lasti« oblasti in na katerega ta ne more vplivati ter ga cenzurirati, kot npr. klasična
orodja e-participacije (opredeljena po Alexsandru Threschlu). Poskusili smo opisati oz.
opredeliti povezave med e-participacije in socialnimi omrežji, ki po našem mnenju še
vedno niso dovolj izkoriščena, čeprav so z veliko vidikov zelo integrirana v življenja ljudi.
Ljudje jih sicer za politično diskusijo uporabljajo, vendar ta orodja (z nekaj izjemami) še
vedno niso dovolj integrirana v javno politično sfero, kjer bi lahko ljudje diskutirali o
zadevah, ki bi jih odprli politiki vseh vrst. Res pa je, da v veliki meri socialna omrežja
uporabljajo parlamentarne politične stranke, kjer neposredno obveščajo ljudi o svojih
pogledih in načrtih.
Za našo raziskavo smo analizirali tudi vse spletne strani vseh občin v Republiki Sloveniji in
(med drugim) ugotovili, da veliko občin ne promovira svojih socialnih omrežij na spletnih
straneh občine. Če pa jih že imajo, pa na njih (razen redkih izjem) niso zelo aktivni.
Vendar e-participacija z vidika socialnih omrežij ni glavni namen te naloge.
Opredelili smo jih samo zaradi nekega pogleda na prihodnost, torej, kaj lahko postane
e-participacija v letih, ki so pred nami. Potencial je zelo velik z vidika uporabe teh orodij,
orodij e-participacije in tudi z vidika uporabe teh orodij za namen promoviranja klasičnih34
orodij e-participacije.

4.4

UPORABA INTERNETA, DIGITALNI RAZKORAK IN UPORABA
ORODIJ ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE

Dostop do interneta in njegova uporaba sta poglavitnega pomena za e-participacijo
oziroma uporabno njenih orodij, saj so vsa orodja vezana na splet. Je ena izmed ključnih
predpostavk uporabe orodij e-participacije. Razmah interneta je v polje političnega
pripeljal neko novost, ki se najbolj kaže v bolj neposredni obliki demokracije. Danes
dostop do interneta ni več privilegij, ampak postaja bolj ali manj pravica vseh.
Inovacije in nenehen napredek v IK-tehnologiji imajo velik vpliv na proces elektronske
participacije. Ta ni sestavljen samo iz zmogljivosti ponudbe e-participacije, ampak tudi iz
zmogljivosti uporabe e-participacije s strani državljanov. Napredek e-participacije je v
glavnem odvisen od treh dejavnikov, ki so med seboj povezani, in sicer: razpoložljivost
orodij e-participacije, število njihovih uporabnikov in zmožnost uporabe IK-orodij. Proces
e-participacije za uspešen razvoj in napredek torej potrebuje boljšo distribucijo virov med
34

Ankete in forumi na spletnih straneh, povezave do informacij …
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državljani; razširitev participacije na način, da vključuje vse skupine ljudi oz. čim več
skupin, ter izboljšanje dostopnosti (Maria & Rizzo, 2005, str. 88).
Predpostavka o splošni pravici do dostopa do interneta in njegove uporabe je povezana z
idejo o razširitvi elektronske javne sfere (Oblak, 2003, str. 95), kjer lahko organizacija ali
posamezniki dostopajo do informacijskih virov ter komunikacijskih okolij. Vendar ta sfera
deluje po sistemu izključevanja.
To izključevanje se najbolj vidi v različni stopnji uporabe interneta (tabela 4), glede na
starost in izobrazbo ter tudi od stopnje dosežene izobrazbe. »Primat pridobljene
izobrazbe« in veščin digitalne pismenosti (ki je povezana z izobrazbo) ima pomembno
vlogo pri oblikovanju e-participacije v digitalni demokraciji (Wilhelm, 2000, str. 54).
Podatki, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, kažejo, da ta pravica še vedno ni
enakomerno porazdeljena v sferi vsakdanjega življenja. Prej prav nasprotno. Zdi se, da
obstaja neka ločitvena črta, ki družbo ostro deli na dva pola. Na enem polu so tisti, ki so v
sodobne elektronske komunikacije vključeni, na druge pa tisti, ki so zaradi različnih
razlogov iz teh tokov več ali manj izključeni (Oblak, 2003. Str. 96). Tej izključenosti
rečemo »digitalni razkorak«, ki so ga v mednarodni organizaciji OECD v ožjem smislu
definirali kot razkorak med posamezniki, gospodinjstvi na različnih ekonomsko-socialnih
ravneh, glede zmožnosti in uporabe IK-tehnologije, s poudarkom na uporabi interneta. V
širšem smislu se digitalni razkorak torej nanaša na neravnovesja med posamezniki,
gospodinjstvi, gospodarskimi subjekti in gospodarskimi območji, ki izhajajo iz različnih
socialno-ekonomskih ravni – glede na njihove možnosti dostopa do IK-tehnologij ter
uporabe interneta za najrazličnejše dejavnosti (OECD, 2001, str. 3).
Socialno-ekonomska neravnovesja bi naj bila glavni razlog za izključenost oz. za digitalni
razkorak. Vendar obstajajo poleg tega tudi druga neravnovesja, kot so: neenakost v
izobrazbi, dohodek, spol, versko prepričanje in regija prebivališča. Po mnenju nekaterih
ima vpliv na uporabo interneta tudi zasebnost in varnost na njem. Nekateri avtorji
(Kruger, 2013) gredo še dlje (v skrajnosti) in menijo, da na digitalni razkorak vpliva tudi
prosti čas ljudi.
Po vseh teh teorijah različnih avtorjev lahko sklepamo, da so ljudje v največji meri krivi za
digitalni razkorak oz. so glavni problem. Pa vendar ni vse tako črno-belo. S podobnimi
problemi oz. razlogi za digitalni razkorak se ubadajo tudi »politične elite«, javni uradniki in
tako dalje. Tudi na njihovi strani so ljudje, ki so neenaki po znanjih o sodobnih
IK- tehnologijah, in tudi to v veliki meri vpliva na digitalni razkorak.
Vse te ovire (na obeh straneh) vodijo do »uničevanja« procesa e-participacije in jih je
potrebno odpraviti.
Statistični urad Republike Slovenije vsako leto predstavi podatke (Statistični urad, 2013) o
uporabi IK-tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih. Po podatkih urada je imelo
dostop do interneta 76 % vseh gospodinjstev. Večina vseh gospodinjstev z dostopom do
interneta, torej 99 %, je dostopala do spleta preko različnih širokopasovnih internetnih
povezav.
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Gospodinjstva z otroki, torej tista, v katerih je živela (vsaj) ena oseba, ki je bila stara 15
let ali manj, so bolj opremljena s spletom in z napravami za dostop do njega, kot
gospodinjstva, v katerih živijo praviloma starejše osebe. To je razumljivo, saj so mlajši
ljudje bolj dovzetni za uporabo naprednih tehnologij. Dostop do interneta je v prvem
četrtletju leta 2012 imelo 95 % gospodinjstev z otroki.
Gospodinjstev, ki v opazovanem obdobju leta 2012 (prvo četrtletje) niso imela dostopa do
interneta, je bilo 26 %. Razlogov za to je več. Kot glavni razlog so gospodinjstva navedla,
da interneta ne potrebujejo (70 % tistih gospodinjstev, ki interneta nimajo). Nekatera
gospodinjstva so navedla, (1.) da je njihovo znanje o uporabi računalnika in interneta
pomanjkljivo, (2.) da so stroški previsoki, (3.) da jih skrbi za varnost in zasebnost, (4.) da
imajo možnost dostopa kje drugje, (5.) nekaj pa jih tudi ni imelo možnosti vzpostaviti
širokopasovne internetne povezave.
V letu 2012 (prvo četrtletje) je bilo 72 % rednih uporabnikov računalnika. Med njimi je
bila večina takih, ki so računalnik uporabljali enkrat na teden ali pogosteje. Mobilni telefon
je uporabljalo 94 % oseb v starosti 10–74 let, od tega tretjina za službene namene.
Internet pa je v letu 2012 uporabljalo 70 % vseh oseb v starosti do 74 let. Od tega ga je
večina uporabljala vsaj enkrat tedensko in/ali pogosteje.
Doma je leta 2012 32 % oseb, starih do 74 let, uporabljalo dostop preko različnih
mobilnih naprav, kot so prenosni in tablični računalniki, pametni mobilni telefoni, ali pa
preko kakšnih drugih prenosnih mobilnih naprav, ki omogočajo dostop do spleta, kot so:
MP3 predvajalnik, e-bralnik, ročna igralna konzola itd.
Zelo različna je bila tudi uporaba IK-tehnologij glede na starost in izobrazbo. Rednih
uporabnikov IK-tehnologij je bilo več med mlajšimi kot med starejšimi osebami in več med
bolj izobraženimi osebami kot med manj izobraženimi. Med osebami, starimi od 16–74 let,
je bilo kar 98 % rednih uporabnikov računalnika, kar 97 % rednih uporabnikov interneta
in 99 % uporabnikov mobilnih telefonov. Med starejšimi osebami pa je bilo samo 20 %
rednih uporabnikov računalnikov, 72 % uporabnikov mobilnih telefonov, rednih
uporabnikov interneta je samo 17 %. V tej skupini je majhen je tudi odstotek rednih
uporabnikov mobilnih naprav za dostop do interneta, in sicer le 2 %.
V skupini, ki podrobneje opredeljuje uporabo interneta glede na izobrazbo, je največji
delež uporabnikov med osebami z višje- ali visokošolsko izobrazbo, in sicer 96 %
uporabnikov računalnika, 99 % uporabnikov mobilnih telefonov, 95 % uporabnikov
interneta in 51 % uporabnikov mobilnih naprav za dostop do interneta. Najmanjši
odstotek pa je v skupini ljudi s samo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, in sicer 53 %
uporabnikov računalnika, 86 % uporabnikov mobilnih telefonov, 52 % uporabnikov
interneta in 24 % uporabnikov mobilnih naprav, ki imajo možnost dostopa do interneta.
Vendar je vseeno nekako razumljivo, da je uporaba IK-tehnologij med mlajšimi bolj
razširjena kot med starejšimi in da je med manj izobraženimi manj razširjena kot med bolj
izobraženimi.
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Bolj zanimiva od prejšnje je še zadnja predstavitev deležev, in sicer glede na spol. Med
moškim in ženskim spolom so razlike v uporabi IKT majhne. Uporabnikov računalnika
(rednih) je med moškimi 74 %, med ženskami pa samo za 4 % manj. Tudi pri uporabi
interneta se številke ne razlikujejo dosti, in sicer 68 % med ženskami in 4 % več med
moškimi. Rednih uporabnikov mobilnih naprav za dostop do interneta pa je bilo med
moškimi 35 % in med ženskami 28 %.
Internet se je uporabljal za različne zadeve oz. aktivnosti, kot so pošiljanje in prejemanje
elektronske pošte, iskanje informacij o storitvah in blagu, iskanje informacij, povezanih z
zdravjem, za branje spletnih novinarskih portalov, časopisov in revij, za branje ter
sodelovanje na spletnih forumih in tudi za pridobivanje znanja s pomočjo spletnih
enciklopedij.
Mlajši del uporabnikov je splet uporabljal tudi za igranje in prenašanje računalniških iger,
fotografij, filmov, glasbe in drugih »spornih« oblik datotek (kar se avtorskih pravic tiče),
za storitve, povezane s turizmom (potovanja in nastanitev), poslušanje radijskih postaj,
prodajo blaga in storitev preko interneta, gledanje spletnih televizij in za e-bančništvo.
V naslednji tabeli (tabela 4) bomo podrobneje predstavili podatke o dostopnosti do
interneta in njegovi uporabi v Sloveniji v gospodinjstvih ter pri posameznikih med letoma
2006 in 2012.
Tabela 4: Dostop do interneta in njegova uporaba v gospodinjstvih ter pri posameznih osebah po
izbranih delitvah (v %), Slovenija, 2006–2012

Oznaka
A
B
C

D
E
F
G

Delitev
Gospodinjstva z
dostopom do interneta
Gospodinjstva s
širokopasovno povezavo
Redni uporabniki
interneta, skupaj (16–74
let)
Glede na starost
16–24 let
55–74 let
Glede na izobrazbo
Nizka (ali brez)
Visoka

2006
54

2007
58

2008
59

2009
64

2010
68

2011
72

2012
74

34

44

50

56

62

67

73

47

49

52

58

65

64

70

81
12

83
12

91
16

95
20

97
26

98
25

97
17

19
87

23
88

28
86

36
92

41
93

30
93

52
95

Vir: Umar (2012), Statistični urad (2013)
Kot lahko vidimo v zgornji tabeli (tabela 4), se je število gospodinjstev in uporaba
interneta na splošno ter po različnih kategorijah, kot sta starost in izobrazba, skorajda
vedno višalo. Do največjega padca je prišlo v kategoriji E (starost 55–74), kar pa je
zanemarljivo glede na ostale podatke. Lahko torej rečemo, da se je stopnja razvitosti
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informacijske družbe skozi leta (2006–2012) neprestano večala oz. ni prišlo do
nazadovanja. Z gotovostjo lahko rečemo, da se je skozi leta v Sloveniji digitalni razkorak
vedno zmanjševal. Oziroma z drugimi besedami; uporaba interneta in tudi drugih različnih
IK-tehnologij se je stalo zviševala. Poglejmo samo kategorijo D, ki prikazuje uporabo
interneta glede na starost (16–24 let). V vseh letih (2005–2012) je bil ta odstotek najvišji
in ravno zaradi tega lahko sklepamo, da bo v prihodnosti – zaradi vedno več
nadpovprečno računalniško pismenih ljudi – tudi več uporabe orodij v smislu e-uprave in
e-participacije.
Tabela (priloga 1) pa kaže podatke o uporabi interneta za namen uporabe spletnih strani
javnih institucij, katerih del so tudi spletne strani, povezane z e-participacijo (spletni portal
e-demokracija, portal predlagam vladi …). Zanimivo je, da se je uporaba teh strani
zmanjšala za 4 odstotne točke, in to kljub temu da se je v istih dveh letih (2011, 2012),
tako kot tudi prejšnja leta, število rednih uporabnikov interneta in tudi gospodinjstev z
možnostjo dostopa do njega vedno povečevalo. Iz tega lahko izpeljemo, da ko se digitalni
razkorak zmanjša (torej se število uporabnikov interneta poveča), se uporaba spletnih
storitev javnih institucij zmanjša, kar je samo po sebi zelo zanimivo, saj bi bilo bolj
logično, da se ob povečanju uporabe interneta in dostopnosti do njega samodejno poveča
tudi uporaba teh spletnih strani. Posledično lahko iz tega izpeljemo, da zagotavljanje
tehničnih zmožnosti za uporabo IK-tehnologij in neprestano večanje odstotka njihove
uporabe še ne pomeni tudi rasti uporabe elektronskih spletnih storitev. Če je neka storitev
na voljo, to še ne pomeni, da jo bodo ljudje zaradi tega kaj bolj uporabljali. Razlogov za
to je verjetno veliko. Sklepamo pa lahko, da oblast te svoje storitve ne promovira dovolj in
da te storitve ljudem niso blizu. Forum ali anketa na občinski spletni strani nista nekaj, kar
bi bilo ljudem blizu. Portala e-demokracija ali predlagam vladi nista portala, ki bi
privabljala velikansko maso ljudi. Verjetno je en del problema tudi problem aktivnega
državljanstva, o katerem smo v tem delu že pisali. Ljudi je potrebno spodbujati k uporabi
sodobnih rešitev na področju uporabnih upravnih storitev in na področju digitalne
demokracije. Sami od sebe tega ne bodo storili. Če bomo čakali, da »čas« reši ta problem,
bomo čakali predolgo.
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5

VZPOSTAVITEV KONCEPTA E-UPRAVE V SLOVENIJI IN
PRVI POSKUSI E-PARTICIPACIJE NA NACIONALNI TER
LOKALNI RAVNI

Slovenija se je zaradi prizadevanja za gradnjo evropsko primerljivega modela
informacijske družbe tudi v preteklosti napotila po tej poti – torej poti informacijske
družbe. Zaradi hitrega širjenja interneta v preteklih devetdesetih letih je informatizacija
vstopila v neko novo razvojno fazo, v kateri igra danes in v prihodnosti internet glavno
vlogo. Že takrat je postalo jasno, da se lahko s pomočjo interneta uvede elektronsko
poslovanje, ki bo popolnoma spremenilo tok razvoja, in se bodo stvari začele delati po
povsem novih principih (Vintar, 2003, str. 205).
Čeprav se v nalogi neposredno ne ukvarjamo s konceptom e-uprave, torej mu ne
posvečamo neposredne pozornosti, ampak nas bolj zanimajo tista področja, ki so
neposredno povezana z e-participacijo v Republiki Sloveniji, še posebej pa v njeni lokalni
samoupravi, bomo v nadaljevanju predstavili položaj slovenske e-uprave in njeno
dosedanjo prenovo, saj je informatizacija javne uprave pomembna tudi z vidika
povečevanja demokracije na splošno.
Colnar (2008, str. 108) meni, da slovensko e-upravo čaka še veliko dela.
Trenutni položaj prenove poslovanja slovenske javne uprave najbolje prikažejo dosedanje
aktivnosti na področju prenove (Colnar, 2008, str. 109):
1. Projekt reforme slovenske javne uprave
Leta 1996 se je začela preobrazba slovenske uprave. Najpomembnejši razlog je bil
približevanje EU. Takrat je bilo za to pristojno ministrstvo za notranje zadeve. Po dobrem
letu je projekt potihnil oziroma ni bilo konkretnih informacij glede njegovega uspeha.
Projekt »Prenova poslovanja in informatizacija upravnih enot RS«
Ta projekt se je začel leto kasneje, torej 1997. Projekt je bil že od samega začetka
zasnovan napačno, saj je stalno prihajalo do novih zahtev in zapletov.
2. Projekt »Kakovost v državni upravi«
Ministrstva so se tega projekta lotila sama, da bi dosegla približevanje standardom in
izpolnjevala zahteve standarda ISO-9001.
3. Ustanovitev komisije Vlade RS za odpravo administrativnih ovir
Leta 2001 je vlada ustanovila to komisijo, ki je nato pripravila zadovoljiva izhodišča. Njeni
rezultati so bili najbolj vidni na področjih podjetništva, upravnih enot, okolja, prostora,
notranjih zadev … Komisijo so ukinili leta 2003.
4. Projekt e-uprava
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Projekt se je formalno začel leta 2001. Tega leta je bila vzpostavljena tudi prva verzija
državnega portala. Ta naj bi zagotavljal dostop do vseh informacij in storitev javne uprave
(24 ur x 365) na preprost in prijazen način. Uporabnikom tako ne bi bilo treba poznati
organizacije in postopkov delovanja javne uprave. Tako naj bi se slovenska javna uprava
približevala državljanom Slovenije. Taki so bili načrti leta 2001.
Lahko rečemo, da je bil prvi večji premik v tej sferi narejen leta 2001, ko je takratno
Ministrstvo za informacijsko družbo začelo s pripravo programa informacijske dobe, ki se
je 2003 končal oziroma realiziral v Strategiji Slovenije v informacijski družbi. Takratna
Vlada Republike Slovenije je omenjeni dokument sprejela februarja 2003. Med cilji je bilo
v dokumentu jasno opredeljeno tudi povečanje transparentnosti delovanja države in
dostopa do informacij (najpomembnejše ter najbolj razširjeno orodje e-participacije) ter
zagotavljanje možnosti sodelovanja državljanov v globalni informacijski družbi.
Slovenija je pri uresničevanju teh ciljev, opredeljenih v akcijskem načrtu, relativno hitro
razvila vrsto elektronskih orodij, ki so državljanom omogočila dostop do e-storitev. Vendar
je bil poudarek vseeno bolj na storitvah, ki so bile v okviru e-uprave in ne e-participacije.
Leta 2001 je tako kot izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil začel delovati SIGOV-CA. To
je takrat začelo omogočati nadaljnji razvoj e-uprave. Lansiran je bil začetni portal euprave, dve leti kasneje pa že portal e-davki, ki je tako fizičnim kot pravnim osebam
omogočal sodelovanje z DURS-om. Sčasoma so bili tako vzpostavljeni elektronski registri
podjetij, elektronska zemljiška knjiga, register prebivalstva itd.
Po mnenju Pičmanove je bilo vse to bolj ali manj vzpostavljeno zaradi proevropske
motiviranosti pri vzpostavljanju informacijske družbe (Pičman, 2008, str. 32–33).
Kljub velikemu napredku, ki ga je doživela e-uprava, pa je mogoče uspehe vključevanja
ljudi v politične procese oceniti s pridržkom, in to kljub temu da so že tedaj obstajale vse
tehnološke zmožnosti za to. Interaktivna komunikacija v politični sferi nima več
tehnoloških preprek. Po mnenju Lukšiča se je Slovenija, podobno kot večina drugih držav,
osredotočala le na tehnološki razvoj e-uprave, medtem ko je ostajala e-participacija bolj
ali manj zgolj na ravni strateških usmeritev, saj ni prioriteta vlad, in ko nekaj ni prioriteta,
se uvaja počasneje ter v večini primerov nesistematično.
Šibkost potencialov vpeljave IK-tehnologije v demokratične procese na nacionalni ravni od
časa sprejetja prvih strateških usmeritev je bilo zaznati že od začetka. Slovenija kar nekaj
časa ni imela vzpostavljene spletne strani, ki bi ljudem omogočila dostop do orodij
e-participacije.
Leta 2003 je bil pod okriljem e-uprave končno vzpostavljen portal e-demokracije, ki je
omogočal uporabo relativno preprostih orodij, kot sta e-dostop in e-anketa (Pičman, 2008,
str. 36). Ta bolj demokratični vidik državnega portala je tako vzpostavil dostop do
informacij javnega značaja, kontaktnih podatkov, volilnih rezultatov itd. Vzpostavljeno je
bilo tudi (čeprav v skromnejši meri) sodelovanje v razpravah skupnega pomena.
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Slovenija je bila torej primorana (na nekaterih primerih že takrat) prepoznati in vpeljati
nove vrste kanalov, ki so ji na razpolago, ki bodo močnejši, dostopnejši in bolj razširjeni,
ter vpeljati orodja za realno e-participacijo.

S tem skušamo preseči stereotip razumevanja e-participacije zgolj kot nekega
elektronskega glasovanja, ampak je potrebno izkoristiti vse realno možne tehnološke
zmožnosti na področjih, ki se jih da urediti z e-orodji, ki jih je v svoji tipologiji orodij eparticipacije opredelil že Alexander Threschel (2003, 43-53).
Kot je splošno znano, je Republika Slovenija že leta 2006 sprejela Strategijo e-uprave za
obdobje od 2006 do 2010 (SEP-2010, 2006), v kateri si je zadala optimističen cilj, in sicer
priti med 10 najboljših držav na področju e-participacije.
V strategiji so bili zapisani oz. opredeljeni tudi načini, kako bo ta cilj dosegla. Ti načini so:
neposredno sodelovanje med državljani, vladnimi in nevladnimi organizacijami ter drugimi
institucijami, ki bodo sodelovali v demokratičnem razmišljevalnem in vzajemnem
soodločanju, v temah, ki so državno pomembne. To sodelovanje bo podprto s spletnimi
aplikacijami e-posvetovanj, z diskusijskimi spletnimi orodji, e-forumi, e-glasovanji,
e-klepetalnicami, e-peticijami, e-referendumi in e-volitvami.
Skladno s tem ciljem so podportal e-demokracija35 nadgrajevali oz. razvijali do te mere, da
je začel ponujati celo vrsto orodij elektronske participacije.

5.1

PODPORTAL ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA

Podportal e-demokracija (e-uprava, 2013) na spletni strani e-uprave je celovita rešitev
e-participacije na nacionalni ravni, ki omogoča mnogo stvari oz. ponuja mnogo funkcij.
Omogoča objavljanje predlogov predpisov v različnih fazah njihove priprave. Podportal
e-demokracija je tako postal tudi glavno orodje za obveščanje javnosti o tem, da je
posamezen predpis v postopku nastajanja, v kateri fazi postopka se predlog nahaja in
kakšni so predvideni roki sprejetja. Predpise v pripravi, ki so objavljeni na spletni strani
podportala, lahko najdemo v dveh formatih, in sicer *docx ter *pdf. To je zelo pomembno
za uporabnika portala, saj je format *pdf neodvisen od operacijskega sistema, ki ga ima
uporabnik, kar mu omogoča nemoten dostop do dokumenta (Cnvos, 2012).
S participativnega vidika pa je ta podportal nekaj, čemur lahko v pravem pomenu besede
zares rečemo elektronska participacija. Podportal namreč ponuja aktivno sodelovanje ljudi
v zadevah, ki se tičejo njihovih življenj. Državljani lahko vplivajo na pripravo predpisov na
najrazličnejše načine, in sicer s podajanjem mnenj, predlogov in pripomb ter državljanskih
pobud predlagateljem predpisov in odločevalcem.
PREDPISI V PRIPRAVI
Na spletni strani deluje zelo učinkovit iskalnik predpisov (slika 1), ki omogoča državljanu
hitro najdbo predpisa, na katerega želi dati pripombo. Iskalec predpisa lahko najde
35

http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava.
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predpis po več parametrih, kot so naziv predpisa, organ, ki ga pripravlja, leto, vrsta ali
njegov status. Stran ponuja tudi hiter vpogled v najbolj obiskane predloge in tudi zadnje
objavljene predloge predpisov.
Slika 1: Iskalnik predpisov

Vir: E-uprava (2013)

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
Podportal e-demokracija ponuja tudi odpravo administrativnih ovir, pri katerih lahko
sodelujejo uporabniki. Odprava administrativnih ovir je ena izmed prioritetnih nalog vlade,
s katerim zasleduje cilj učinkovite javne uprave, in sicer za državljane ter za gospodarstvo,
in uvaja boljše reguliranje na področju priprave predpisov ter sprejemanja odločitev.
Državljani lahko sodelujejo tako, da pošljejo svoje predloge in pripombe ter mnenja na
vladni elektronski naslov36, namenjen odpravljanju administrativnih ovir. Na tak način
ljudje s svojim sodelovanjem in mnenjem sami prispevajo k uspešnejši in učinkovitejši
javni upravi ter odpravljanju administrativnih ovir (e-uprava, 2013).
NEPOSREDNI STIK
Naslednja zelo pomembna storitev, ki jo ponuja spletni podportal e-demokracija, je ta, da
lahko državljan neposredno kontaktira svoje predstavnike (slika 2). Lahko jim pošlje svoje
mnenje, pobudo, grajo ali kaj drugega.

36

Odprava administrativnih ovir: oao.predlogi@gov.si.
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Slika 2: Kontaktni elektronski obrazec

Vir: E-uprava (2013)
VIR INFORMACIJ
Spletna stran zelo dobro deluje tudi z vidika podajanja informacij. Tako lahko uporabnik
dobi informacije o Evropski uniji, našem razmerju do nje, o ČPTS37, demokraciji na
splošno, prav tako pa tudi o demokratični ureditvi v Republiki Sloveniji. Stran ponuja tudi
direktne povezave do vseh pomembnih organov države, kot so ministrstva, občine,
državni zbor itd.
Za zaključek lahko napišemo, da je spletna stran zelo napredna, vendar se kljub temu ne
moremo znebiti občutka, da bi lahko podportal, kljub temu da ponuja ogromno dobrih
elektronskih orodij participacije, ponujal še več. S tem mislimo realnočasovne diskusije,
vsaj nezavezujoče, če že ne zavezujoče peticije, ki bi jih lahko predlagali državljani,
konference v živo in še in še.
Vodilu oz. cilju e-uprave – v letih 2006–2010 postati ena izmed 10 najbolj razvitih držav
na področju e-participacije – je sledila tudi vlada. Leta 2009 je na svojih spletnih straneh
vzpostavila orodja, preko katerih se lahko prebivalstvo vključi v oblikovanje predpisov, ter
vzpodbudila ljudi, da posredujejo predloge, kritike, mnenja in tudi diskutirajo o tem.

5.2

PREDLAGAM VLADI

Ena izmed zanimivih in uporabnih storitev e-participacije na nacionalni ravni je tudi
storitev predlagam.vladi.si. To je spletna storitev, preko katere želi vlada spodbuditi ljudi k
posredovanju pobud in posredovanju mnenj ter jih tako posredno vključiti v oblikovanje
politik (Kovač, 2009). Podportal predlagam vladi (slika 3) je bil ustanovljen zaradi
nadaljevanja (prvi korak je bil portal e-demokracija) uresničevanja strategije e-uprave
2006–2010.

37

Človekove pravice in temeljne svoboščine.

44

Portal želi doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih
politik ter na ta način posredno okrepiti dialog med civilno družbo in državo (Vlada RS,
2013). Projekt sega že v leto 2009, ko je Vlada Republike Slovenije na svoji 37. redni seji
potrdila vzpostavitev tega spletnega orodja. Od takrat dalje ga upravlja Urad Vlade
Republike Slovenije za komuniciranje. Orodje je nadgradnja estonskega projekta,
imenovanega TID38, ki je bil tam uspešno in učinkovito vzpostavljen že osem let pred
slovensko verzijo. Orodje je nastalo v sodelovanju z njimi preko odprtokodne programske
rešitve, ki so jo za naše potrebe nadgradili in tudi vpeljali nove funkcije (Vlada RS, 2013).
Slika 3: Podportal predlagam vladi

Vir: Vlada RS (2013)
Spletno orodje je neke vrste komunikacijski kanal, preko katerega lahko državljani
predlagajo ureditev problema javne narave. Pri tem moramo dodati, da pri podajanju
predlogov za ureditev ni pogoj, da je take vrste predlog že v vladni obravnavi. Lahko je
čisto svež. Avtor predloga lahko svoj predlog dopolnjuje in nadgrajuje, medtem ko
glasovanje odloči, ali ima podani predlog dovolj podpore javnosti in je tako primeren za
vladno obravnavo (Kovač, 2009). Kot nadgradnjo glasovanja bi lahko uporabili tudi
»promocijo« glasovanja preko socialnih omrežij vladnih ustanov, kar bi, zaradi posledično
večjega števila glasov, naredilo glasovanje bolj legitimno.
Postopek predlaganja zakona vladi je sestavljen vsaj iz treh ali največ štirih korakov.
Začne se pri (1.) predlogu, gre do (2.) razprave in potem do (3.) glasovanja. Zadnji
korak je (4.) morebitna odločitev o vladni obravnavi. V nadaljevanju bomo
podrobneje predstavili vse štiri korake (Vlada RS, 2013, Kovač, 2009).
Pri prvem koraku procesa se uporabnik ob vstopu na portal registrira in tako odpre svoj
račun. Možna je tudi registracija in posledično prijava preko Facebook uporabniškega

38

Projekt TID je dostopen na spletni strani za e-participacijo www.osale.ee.
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računa39, preko katerega se potem lahko vpiše v stran. Registracija je glavni pogoj za
podajanje predlogov in njihovo urejanje.
Prvemu koraku procesa sledi drugi, ki traja 15 dni. V teh dobrih dveh tednih lahko
uporabnik in drugi uporabniki predlog komentirajo, ga dopolnjujejo ter o njem podajo
svoje mnenje. Na tej drugi stopnji se lahko v razpravo med uporabniki vključi tudi pristojni
organ in poda svoje mnenje ali pa na podlagi dodajanja pomembnih informacij usmeri
razpravo v pravo smer.
Sledi 7-dnevno glasovanje o predlogu. To poteka pod dvema pogojema, in sicer (1.)
glasuje se lahko samo enkrat in (2.) neregistriranim uporabnikom glasovanje o predlogu
ni omogočeno. Ta dva pogoja glasovanja naredita končni rezultat verodostojnejši, saj je
onemogočeno podvajanje glasov in glasovanje uporabnikov, ki »kar tako« pridejo na
portal ter glasujejo. Uspešnost glasovanja je odvisna od odstotka glasovanja vseh
registriranih uporabnikov in odstotka prejetih glasov za posamezni predlog. Glasovati
mora vsaj 5 % registriranih uporabnikov. Predlog mora prejeti vsaj polovično podporo. V
primeru da jo prejme, se pošlje pristojnemu organu.
Zadnji, četrti korak tega procesa (ki je odvisen od predhodnega glasovanja) je »morebitna
odločitev o vladni obravnavi«. Organ pripravi pojasnilo, kjer razjasni, zakaj je predlog
primeren za nadaljnjo obravnavno ali ne. Če meni, da je, se določijo nadaljnji postopki.
Časovni okvir odgovora je mesec dni.
Vse opisane korake procesa lahko seveda spremljajo vsi, ne samo registrirani uporabniki,
vendar uporabniki, ki nimajo računa, ne morejo glasovati.

5.3

PRVI RESEN POIZKUS E-PARTICIPACIJE NA LOKALNI RAVNI:
SPLETNA STRAN MESTNE OBČINE VELENJE

Mestna občina Velenje predstavlja danes eno izmed najbolj razvitih občin na področju
e-participacije40, vendar marsikdo ne ve, da je bila ta občina zelo aktivna na področju
e-participacije že v njenih »pionirskih časih«. Mesta občina Velenje je že leta 2003
predstavljala najbolj napredno občino s področja e-participacije. Že takrat je na svoji
uradni občinski strani ponujala aplikacijo41, ki je preko svojih treh uporabniških možnostih
v lokalno samoupravo vpeljala koncept digitalne demokracije na najvišji ravni. Mestna
občina takrat ni samo nadgradila svoje spletne strani s sodobnimi informacijski
tehnologijami, ampak je »digitalizirala« občino kot celoto. Marsikatera občina (kot bomo
dokazali v analizi) si lahko še dandanes postavi za vzgled občinsko spletno stran Mestne
občine Velenje iz leta 2003.
39

Ta možnost omogoča hitrejše in preprostejše vpisovanje na stran in tako ne odvrne nekaterih
potencialnih uporabnikov zaradi kompleksnosti ustvarjanja novega uporabniškega računa. Vseeno
pa pri tem obstaja problem zasebnosti, saj se podjetja, kot so Facebook, Google itd., neprestano
borijo proti obtožbam zaradi problema zasebnosti na internetu zaradi zbiranja podatkov o
uporabnikih.
40
Ta trditev je podkrepljena v naši analizi.
41
Aplikacija je bila rezultat sodelovanja političnih, ekonomskih in strokovnih mrež z dodatkom
informacijskega znanja (Delakorda, 2003, str. 501).
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Vstopna stran velenjske e-demokracije je obiskovalcem ponujala tri uporabniške možnosti
oz. tri informacijske tokove e-participacije (Delakorda, 2003, str. 503-507).
1- Aplikacija: Aktualna tema
Prva možnost oz. prvi informacijski tok je bila »aktualna tema«. Ta tok je omogočal
občanom, da so lahko vnesli svoj predlog ali pa postavili vprašanje županu oz. njegovemu
najožjemu krogu. Uporaba aplikacije je namenjena neposredni e-komunikaciji med izvršno
vejo oblasti občine in njenimi občani. Uporabniki oz. občani so se lahko pri tem registrirali
ali pa ostali neregistrirani oz. anonimni. Pri tem je bilo možno videti tudi sprejeta oz.
odgovorjena in tudi neodgovorjena vprašanja.
Za predstavljeno aplikacijo bi lahko rekli, da je nekakšen preprost informacijski tok, ki je z
vidika uporabnika preprosto razumljiv, saj je aplikacija za uporabnika preprosta za
uporabo. Tovrstno aplikacijo, kakršno je že leta 2003 imela Mestna občina Velenje, bi
lahko danes imele že vse občine.
2 – Aplikacija: Pobuda svetnikom
Za razliko od prve (aktualna tema) je bila ta možnost aplikacije namenjena neposredni
komunikaciji med občinskim svetom in občani, torej med zakonodajno vejo oblasti občine
in njenimi volivci. Aplikacija je delovala tako, da je v prvi vrsti informirala uporabnika o
občinskih svetnikih in strankah, ki so jim pripadali. V drugi vrsti pa je delovala kot
nekakšen forum, preko katerega so uporabniki postavljali vprašanja. Ta so lahko
naslavljali posameznemu svetniku, njegovi svetniški skupini ali pa stranki, ki ji je pripadal.
Tako kot pri »aktualni temi« je tudi »pobuda svetnikom« omogočala sodelovanje na
forumu na dva načina, in sicer preko registracije ali pa kot anonimni uporabnik. Forum je
bil tudi moderiran in je omogočal tudi, da so bila posamezna vprašanja naslovljena oz. so
se pojavila v pravem delu foruma.
3 – Aplikacija: Neposredni prenos sej
Zadnja aplikacija se imenuje »neposredni prenos sej«. Če sta prva (aktualna tema) in
druga aplikacija (pobuda svetnikom) dvosmerno usmerjeni, pa je bila aplikacija
»neposredni prenos sej« enosmerna. Z dvosmernim in enosmernim mislimo na možnost
obojestranskega komuniciranja. Pri dvosmernem je komuniciranje obojestransko, medtem
ko je pri enosmernem komuniciranje pasivno42. Tak tip komuniciranja služi informiranju in
nagovarjanju občanov s pomočjo sodobne IK-tehnologije.
Mestna občina Velenje je torej že dobrih 10 let nazaj ponujala spletna orodja eparticipacije, kakršnih se danes ne bi sramovala večina občin. Seveda je imela
tristopenjska aplikacija poleg pozitivnih lastnosti tudi pomanjkljivosti43, vendar je bila

42

Pri pasivnem komuniciranju občan nima možnosti neposredne aktivne participacije (Delakorda,
2003, str. 505).
43
(1.) Omejenost pri postavljanju vprašanj in dajanju predlogov, (2.) nedorečeno stanje pobud pri
nadaljnem procesu, (3.) pobude so nezavezujoče itd.
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glede na čas (leto 2003), ko je delovala, in na to, kar je ponujala44, zelo napredna, saj v
tistem času ogromno občin sploh ni imelo spletne strani, kaj šele da bi ponujale spletne
storitve e-participacije.

5.4

SPLETNI PORTAL MOJA OBČINA

Zanimiv portal s področja e-participacije na lokalni ravni, mimo katerega ne moremo, je
tudi spletni portal »MojaObčina.si«. Najbolj zanimivo pri njem je, da ga je ustvarilo
zasebno podjetje45.
»Spletno mesto MojaObčina.si je namenjeno združevanju vseh pomembnih informacij in
komunikacijskih poti za in med občani. Namenjeno je objektivnemu in hitremu obveščanju
lokalnih skupnosti ter prebivalcev o dogajanju in novostih v posamezni občini. Poleg
posredovanja informacij omogoča spletno mesto tudi prosto in svobodno izmenjavo
mnenj in prispeva k dvigu demokratičnega dialoga na ravni lokalnih skupnosti« (Moja
občina, 2013).
Način obveščanja občanov preko tega portala je različen. Možno je obveščanje preko
komentarjev, mnenj, napovedi dogodkov, preko fotografij, avdio in video vsebin. Spletni
portal je brezplačen, urejajo pa ga lahko vsi zainterisirani subjekti (občani, podjetja,
občine …)
Portal je z vidika objavljanja prispevkov najbolj zanimiv za subjekte, ki, da bi se
predstavili, težko najdejo pot do uradnih medijev (društva …), ali pa za predstavitve
novice, ki se tiče večjega števila ljudi (posamezniki …). Uporabniki (registrirani) lahko tako
sami pišejo novice ali napovedo dogodke preko različnih formatov, vse to pa je takoj
vidno na spletnem portalu Moja občina.
Vstopna stran ponuja izbor občin preko klika z miško. Občine so na zemljevidu Republike
Slovenije prikazane glede na uradno statistično regijo. V spodnji sliki lahko vidimo ta hiter
in učinkovit način izbira želene občine.
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(1.) dostop do informacij, (2.) izražanje mnenj, (3.) realnočasovno spremljanje sej.
Prims mediji d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana.
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Slika 4: Vstopna stran portala mojaobčina.si

Vir: Moja občina (2013)
Pri izbiri določene občine samo pomaknemo kazalec miške na želeno statistično regijo in
izpiše se nam celoten seznam občin, ki pripadajo tej regiji. Zatem samo kliknemo na
občino, katere stran želimo prikazati, in portal nas odpelje na izbrano občinsko stran
mojeobčine.si. Ta zelo napredna enotna vstopna točka (slika 4) je nekaj, kar manjka
občinskim spletnim stranem.
Najbolj zanimivo pri tej storitvi je, da lahko za posamezno občino prispevke pišejo
občani/državljani sami. Seveda morajo pred tem opraviti postopek registracije. Ko
uporabnik oz. bodoči avtor konča postopek registracije, pridobi določen status, o katerem
odloča izdajatelj oz. lastnik spletne strani, ki ga lahko zaradi neupoštevanja pravil (etičnih,
pravnih, internih …) tudi odvzame. Pridobljeni status je lahko pisec, novinar, partner ali
urednik.
Z vidika e-participacije je portal zelo napreden. Take spletne strani se ne bi sramovala niti
ena občina, ki ima z vidika e-participacija (pod)povprečno razvito spletno stran (glej
raziskavo). Vendar moramo vseeno poudariti, da se (za zdaj) občine v okviru spletne
strani MojaObčina.si večinoma usmerjajo v posredovanje informacij (e-informacija) in ne v
naprednejše oblike e-participacije, kot so e-posvetovanje in e-odločanje46. Občine na tem
spletnem portalu podajajo informacije, kot so novice z različnih področij (šport, kultura,
turizem, kronika, šolstvo, gospodarstvo), predstavljajo dogodke s področij, kot so turizem,
šole vrtci, družabni dogodki, imenike glede na kategorije, kot so hrana, pijača, zdravje …,
različne informacije o zaposlitvah in razpisih. Primer spletne strani Občine Trebnje na
spletnem portalu MojaObčina.si lahko vidimo na spodnji sliki.
46

Za podrobnejšo razjasnitev pojmov e-informacija, e-posvetovanje in e-odločanje glej podpoglavje
7.4.
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Slika 5: Občina Trebnje na spletnem portalu Moja občina

Vir: Moja občina (2013)
Kot vidimo na sliki 5, spletni portal MojaObčina.si poleg različnih informacij (ki so jedro
portala) ponuja tudi nekaj drugih zanimivih podatkov. Te so npr. trenutno stanje
vremena, povezave do svojih socialnih omrežij, spremljanje preko RSS protokola,
videoposnetke različnih občinskih prireditev itd. Ponujajo tudi povezave do stvari, ki so
dostopne na občinski spletni strani. S tem mislimo na uradna občinska glasila v *pdf
formatu. Občan/obiskovalec lahko preko strani tudi kontaktira občino (povej občini),
vendar tega ne smemo zamenjati za orodje e-posvetovanja, saj vprašanja in odgovori
niso objavljeni na spletni strani. To funkcijo bi lahko opredelili kot nek podaljšek
elektronske pošte.
Z dopolnjevanjem vsebine, s samopromocijo in z vgradnjo naprednih orodij e-participacije
bi lahko spletni portal MojaObčina.si z vidika e-participacije sčasoma postal resna
konkurenca uradnim občinskim spletnim stranem, saj že zdaj ponuja ogromno, v
nekaterih primerih celo več kot nekatere uradne občinske spletne strani.

5.5

PROJEKT AGORA

Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni
Naslednji in hkrati zadnji projekt e-participacije, ki ga bomo predstavili v tem poglavju, je
projekt Agora, ki ga lahko opredelimo kot koncept odprtega okolja za celovito eparticipacijo na lokalni ravni. Projekt Agora predstavlja nek nov, napreden način, kako
vključiti ljudi v dialog.
Ime »Agora« izhaja iz antične Grčije, kjer je Agora predstavljal središče polisa. Bil je
glavni trg polisa47. V prvi vrsti je ta trg predstavljal središče za povezovanje in
47

Polis je naziv za mestno državo v času antične Grčije (Wikipedija, 2013).
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komunikacijo, kasneje tudi za samo trgovanje. Tam se je govorilo, poslušalo, prodajalo,
kupovalo, srečevalo in odločalo. In ravno zaradi teh naštetih lastnosti je ta projekt dobil
tako ime. Ker predstavlja neko informiranje in soodločanje.
Cilj Agore je narediti »koncept demokratičnega in odprtega okolja« za e-participacijo na
lokalni ravni. Ta koncept bo dolgoročno pripomogel k vzpostavljanju temeljev za
aktivnejše, bolj odzivno družbeno okolje. Cilj je torej preko naprednih komunikacijskih
kanalov vzpostaviti dvosmerno komunikacijo med občino in njenimi občani. Tako bodo
posamezniki imeli večjo možnost realnega vpliva pri soodločanju pri zadevah, ki vplivajo
na življenje v lokalni skupnosti (Agora, 2013). Pot do tega cilja je sestavljena iz različnih
analiz e-demokracije, e-uprave in e-participacije, preko katerih se razvijeta koncept
inovativnih ter novih načinov e-participacije in metodologija za spodbujanje ljudi oz.
občanov za medsebojno sodelovanje. Na podlagi tega se oblikuje koncept občinskega
družbenega spleta, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani ter
povezovanje obstoječih in novih – prihajajočih spletnih tehnologij (Občine, 2013).
»Projekt AGORA stremi k doseganju splošnih ciljev, kot so dvig kakovosti življenja,
spodbujanje uporabe IK-tehnologij, dvig inovativnosti, vzpodbujanje trajnostnega razvoja,
hkrati pa zaradi uporabe odprtih standardov omogoča interoperabilnost« (Občine, 2013).
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6

E-PARTICIPACIJA IN DEMOKRATIČNOST DRŽAV

Kljub temu da je ta naloga usmerjena bolj v nacionalni vidik e-participacije oz. še
natančneje v e-participacijo na lokalni ravni, pa ne moremo mimo mednarodne primerjave
e-participacije, ki nam daje vpogled v najbolj in najmanj razvite države s tega področja,
saj lahko tako vidimo, kje smo kot država (Slovenija) v mednarodnem merilu.
V nadaljevanju naloge bomo podrobneje predstavili indeks participacije Združenih narodov
in indeks demokratičnosti ter preko njunih primerjav poskušali ugotoviti, v kolikšni meri
sta povezana, oz. ali e-participacija vpliva tudi na demokracijo posameznih držav.

6.1

INDEKS ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE ZDRUŽENIH NARODOV

Indeks združenih narodov na področju e-participacije meri kakovost in uporabnost vladnih
informacij in storitev pri vključevanju državljanov v oblikovanje javnih politik ter politično
voljo države za spodbujanje posvetovalnega in participativnega vidika sprejemanja
odločitev na različnih sklopih (UN, 2012). Razlikujemo med tremi glavnimi sklopi, in sicer:
1) izboljšanje dostopnosti elektronskih informacij za državljane v procesih odločanja;
2) povečevanje elektronskih posvetovanj za deliberativne in participativne postopke;
3) podpora elektronskemu sprejemanju odločitev na način krepitve vsebinskega
vpliva državljanov na odločanje.
Združeni narodi so februarja objavili poročilo o elektronski upravi48. To je sedmo take
vrste in predstavlja stanje na področju odzivne, odprte in k ljudem usmerjene uprave. V
svetovnem merilu so številne države sprejele vključitev državljanov.
Glede na podatke v poročilu, so najrazvitejše države na področju e-participacije Južna
Koreja, Nizozemska, Kazahstan in Singapur. To, da je Kazahstan uvrščen tako visoko,
kaže na to, da tudi »stereotipno« nedemokratične države vključujejo svoje državljane v
politično sodelovanje, kar kaže na velik premik in družbeni napredek. Država se je
povzpela kar za 16 mest in si tako deli mesto s Singapurjem. Kazahstan je največji
napredek naredil leta 2010, in sicer z zagotavljanjem spletnih funkcij, ki omogočajo
državljanom, da sodelujejo z vlado. Njihova najbolj zanimiva spletna participatitivna
aplikacija je vladni »blog« (priloga 2), portal, na katerem lahko državljani dvosmerno
komunicirajo z vodstvenimi predstavniki vladnih agencij. Na njihove komentarje in
vprašanja se predstavniki tudi odzovejo. Na voljo so tudi statistični podatki o vseh
komentarjih, vprašanjih in tudi statistični podatki odgovorov, kar je zelo pomembno z
vidika realne participacije, saj sta ponudba orodij e-participacije in njihova uporaba dva
različna pojma, ki sta tudi drugače merljiva.
Med 20 najbolj razvitimi državami je 8 evropskih držav, in sicer Ruska federacija, Švedska,
Norveška, Finska, Nemčija, Estonija in Velika Britanija ter Nizozemska. To, da je med
dvajsetimi najboljšimi državami kar 8 evropskih, kaže na to, da je na našem kontinentu
48
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močan politični poudarek na e-participaciji. Eden izmed glavnih ciljev evropskega razvoja
e-uprave, ki je podrobneje opredeljen v akcijskem načrtu Evropske komisije za leta 2011–
2015, je omogočiti evropskim državljanom in podjetjem večji ter bolj odprt dostop do
informacij javnega značaja, večjo transparentnost javnega sektorja, in tudi uvesti
učinkovite ukrepe, ki bi v večji meri omogočili sodelovanje javnosti v procesih oblikovanja
političnih odločitev (UN, 2012, str. 43).
Med analiziranimi državami, članicami Združenih narodov, so najpogosteje prisotna
naslednja orodja e-participacije (priloga 3).
Podrobnejša analiza poročila razkrije, da je odzivnost držav na e-participacijo državljanov
pri odločevalskih procesih še vedno slaba, saj je samo 26 % držav zakonsko zavezanih k
obravnavi rezultatov e-participacije, medtem, ko jih 23 % obvešča državljane o prejemu
vsebinskih prispevkov. Le 13 % pa jih posreduje tudi odziv (INEPA, 2012).
Najuspešnejše države na področju e-participacije in njihovi indeksi so prikazani v prilogi 4.
Še enkrat več je na vrhu seznama Republika Južna Koreja, le da se ji je na prvem mestu
(2012) pridružila Nizozemska. Khazahstan (država v razvoju), ki je pridobil kar 16 mest, si
tretje mesto deli s Singapurjem. V tej skupini najuspešnejših držav je več držav »pristalo«
na istem mestu, npr. Velika Britanija in Združene države Amerike, ki sta z indeksom
0.9211 pristali na tretjem mestu, ali kot so recimo Avstralija, Estonija in Nemčija, ki so z
indeksom 0.7632 pristale na petem mestu ter si ga delijo (UN, 2012, str. 44).
Zaradi uporabe orodij posvetovanja (vključno s socialnimi omrežji – Facebook, Twitter) so
tudi tako imenovane države v razvoju, kot so Bahrajn, Egipt, Združeni arabski emirati in
Kolumbija ter Čile, skorajda dohitele te standardno vodilne države. Zaradi teh relativno
novejših orodij lahko državljani dajejo komentarje in predloge vladam, medtem ko
socialna omrežja ponujajo tudi uporabna orodja, ki njihove komentarje ter predloge
vključijo v javno mnenje (UN, 2012, str. 46).

6.2

REPUBLIKA SLOVENIJA NA INDEKSU ELEKTRONSKE
PARTICIPACIJE ZDRUŽENIH NARODOV

Republika Slovenija se je v meritvi indeksa e-participacije Združenih narodov (UN, 2012)
uvrstila na 72. mesto nominalne lestvice držav oziroma po indeksirani vrednosti z
indeksom 0.2105. V primerjavi s preteklim merjenjem, torej z meritvijo, ki je bila izvedena
leta 2010, je uvrstitev poslabšala. Po teh podatkih lahko sklepamo, da Republika Slovenija
glede stopnje ni v zavidljivem položaju, saj se njena stopnja niža. Poudariti moramo, da je
ta indeks splošen in ne zajema samo stopnje e-participacije lokalnih skupnosti. Omeniti
velja tudi, da se je Slovenija 2010 po tej meritvi uvrstila med »top« 20 držav.
Malo bolj pozitiven pa je splošni indeks razvoja e-uprave, kjer je Slovenija v primerjavi s
preteklimi merjenji izboljšala svoj položaj za 4 mesta in se tako uvrstila na 25. mesto
nominalne lestvice držav (UNPAN, 2012). Indeks e-uprave meri integriranost storitev
e-uprave in njihovo usmerjenost k uporabnikom. Najrazvitejše države na tem področju so
Južna Koreja, Nizozemska in Velika Britanija (Delakorda, 2012).
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Slovenija je prejela tudi nagrado Združenih narodov, in sicer s področja odličnosti v javni
upravi (UN, 2012). Nagrado je dobila za projekt Informacijska podpora postopkom
priprave predpisov. Projekt predstavlja podporni sistem informacijske podpore postopkom
priprave predpisov preko portala e-demokracija. Njegov namen je preprosto spremljanje
veljavnih predpisov in predpisov v nastajanju, na katere je mogoče podati tudi različne
pripombe ter predloge za nevladne organizacije. Cilj projekta je prispevati k boljši
zakonodaji (Delakorda, 2012). Uvrstitve Republike Slovenije skozi leta (2005, 2008, 2010,
2012) so podrobneje predstavljene v prilogi 5.

6.3

INDEKS DEMOKRATIČNOSTI

Indeks demokratičnosti je indeks, ki ga je leta 2006 (z nadgradnjami 2008, 2010 in 2011)
naredila enota revije The Economist, imenovana Economist Intelligence Unit (zasebno
podjetje). Indeks meri stanje demokracije v 167 državah (od tega jih je 166 suverenih), ki
so članice Združenih narodov (Wikipedia, 2013).
Indeks demokratičnosti se izmeri na podlagi 60 indikatorjev, ki so razporejeni v pet
kategorij, in sicer: (1.) volilni procesi in pluralizem, (2.) civilne svoboščine, (3.) delovanje
vlade, (4.) politična kultura ter (5.) politična participacija (Wikipedia, 2013).
Vseh 167 držav je kategoriziranih v 4 skupine – glede na njihovo demokratičnost: (1.)
popolne demokracije, (2.) pomanjkljive demokracije, (3.) hibridni režimi in (4.) avtoritarni
režimi.
Za uvrstitev v posamezno skupino je potrebno doseči določeno število točk. Te so glede
na skupino demokratičnosti podrobneje predstavljene v tabeli 5.
Tabela 5: Točkovni sistem razporeditve držav v skupine

Vrsta demokracije
Popolna demokracija
Pomanjkljiva demokracija
Hibridni režimi
Avtoritarni režimi

Razpon točk
8 do 10
6 do 7,9
4 do 5,9
0 do 3,9

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011)
1. Popolne demokracije
V skupino popolnih demokracij spadajo države, kjer so spoštovane civilne svoboščine
in politične kultura. Funkcioniranje vlade mora biti zadovoljivo, medtem ko mora biti
delovanje medijev neodvisno. Obstajati mora učinkovit sistem zavor in ravnovesij.
Sodstvo je neodvisno in sodne naloge se izvajajo brez zamud. Obstajajo lahko samo
minimalni (omejeni) problemi v delovanju demokracije.
2. Pomanjkljive demokracije

54

Tudi v državah, ki spadajo v skupino pomanjkljivih demokracij, imajo zelo razvit volilni
sistem. Volitve so svobodne in poštene, tudi če obstajajo kaki problemi (medijska
svoboda), so civilne svoboščine spoštovane. V nasprotju s prvo skupino pa v tej
obstajajo pomanjkljivosti v nekaterih delih demokracije, kot so problemi v vladanju,
podpovprečno razvita politična kultura in nizka stopnja politične participacije.
3. Hibridni režimi
Če v prvi in drugi skupini problemov pri volitvah ni, pa temu ni tako v tretji skupini, v
katero spadajo države, ki imajo vmesni (hibridni) sistem vladanja. Pri volitvah obstaja
mnogo nepravilnosti, ki vplivajo na to, da volitve niso svobodne in poštene. V tej
skupini je vladni pritisk na opozicijske stranke nekaj čisto običajnega. Pomanjkljivosti,
ki so značilne za drugo skupino (politična kultura, politična participacija …), so v tej
skupini še bolj opazne. Korupcija je zelo razširjena, zakon prava je šibak. Šibka je tudi
civilna družba. Obstaja nadlegovanje novinarjev in pritisk nanje. Sodstvo ni neodvisno,
ampak na njegove odločitve (sodbe) vpliva elita.
4. Avtoritarni režim
V državah, ki imajo avtoritarni režim, je politični pluralizem odsoten oz. zelo omejen.
Veliko držav iz te skupine ima na oblasti diktatorja49. Sicer lahko obstajajo kake
demokratične institucije oz. organi, vendar v zelo majhnem številu, in še te, ki
obstajajo, so bolj formalne narave. Volitve (v primeru, da so) niso svobodne in
poštene. Civilnih svoboščin se praviloma ne upošteva, prav tako ne obstaja medijska
svoboda. Mediji so praviloma v 100 % lasti države ali pa jih nadzorujejo skupine,
povezane z avtoritarnim režimom. Kritike oblasti v državah z avtoritarnim režimom ni,
saj je (v večini primerov) zatrta. Neodvisno sodstvo ne obstaja.
V zadnjem poročilu, torej leta 2011, se je v prvo skupino, ki jo predstavljajo popolne
demokracije, uvrstilo 25 držav. Te predstavljajo dobrih 11 % celotnega svetovnega
prebivalstva. V drugo skupino, torej skupino pomanjkljivih demokracij, se je uvrstilo 53
držav, kar je približno 37 odstotkov prebivalstva, v tretjo skupino, v kateri so države, ki
imajo hibridni režim, pa se jih je uvrstilo 37, kar je približno 14 odstotkov prebivalstva. 52
držav, kar predstavlja skoraj 38 odstotkov vsega svetovnega prebivalstva, pa se je uvrstilo
v zadnjo skupino. To so torej države, v katerih vlada avtoritarni režim (Delo, 2011).
Podatki so predstavljeni tudi grafično v grafikonu 2.
V devetih državah, od skupno 167, se je med letoma izdaje poročil (2010–2011)
spremenil režim. V štirih od teh je bila regresija, ostale pa so demokracijo »nadgradile«.
Portugalska je nazadovala iz popolne v pomanjkljivo demokracijo. To se je v preteklosti,
natančneje leta 2010, zgodilo tudi v Grčiji, Italiji in Franciji. Iz tretje v četrto stopnjo
49

Diktator je vladar države, ki odloča o vseh državnih zadevah. Zanj je značilno, da ne upošteva
demokracije, v državi ne obstajata vlada in predstavniško telo. V večini primerov se na oblast
povzpne s pomočjo terorja. Izraz izhaja iz antičnega Rima, kjer je diktatorja imenoval senat, da bi
upravljal državo v času nevarnosti (Wikipedia, 2013).
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demokracije sta nazadovali tudi Ukrajina in Gvatemala, medtem ko je (kar je zelo zanimiv
podatek) Rusija nazadovala50. Premaknila se je iz hibridnega v avtoritarni režim.
Napredovale pa so Tunizija, Egipt in Niger, in sicer iz četrte v tretjo skupino. Napredovala
je tudi Zambija, in sicer iz tretje v drugo skupino držav (The Economist Intelligence Unit,
2011).
Grafikon 2: Razporeditev držav glede na vrsto demokracije51

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011)

Zadnje poročilo take vrste iz leta 2011 so avtorji poimenovali »Demokracija pod stresom«.
Ta naslov oz. poimenovanje so uporabili iz več razlogov, kot so npr. (Delo, 2011): (1.)
šibko politično vodstvo po vsem svetu (še posebej v razvitem delu), (2.) dolžniška kriza,
(3.) socialni nemiri po svetu, (4.) velikanske politične spremembe na Bližnjem vzhodu in v
Severni Afriki itd.
V poročilu je bila najbolj skrb vzbujajoča neke vrste razgradnja demokracije v Evropi (ki
nasploh velja za razvit del sveta). Kar sedem zahodnoevropskih držav je pri indeksu
demokratičnosti dobilo nižjo oceno, hkrati pa se nobena ni izboljšala (Delo, 2011). Obeti
takrat (kot je dokazal sedanji čas) tudi niso bili najboljši.
Glede na zadnje poročilo, izdano leta 2011, je najboljši indeks demokratičnosti (9.80) in s
tem tudi najvišje mesto dosegla Norveška, ki je tako obdržala prvo mesto iz poročila leta
50

Razlog za nazadovanje Rusije v četrto skupino leži v samosvoji odločitvi Vladimirja Putina, da se
vrne na položaj predsednika Rusije, in zaradi nepravilnosti na parlamentarnih volitvah (The
Economist Intelligence Unit, 2011, str. 10).
51
Graf prikazuje populacijo 167 držav. Iz štetja so bile izključene samo mikro države, zato lahko to
skorajda enačimo s svetovno populacijo (The Economist Intelligence Unit, 2011, str. 2).
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2010, kjer je takrat zamenjala Švedsko, kot najvišje uvrščeno državo iz meritve leta 2008.
Dno lestvice (2011) 167 držav je ponovno zasedla Severna Koreja z indeksom
demokratičnosti 1,08.
Indeks demokratičnosti je bil 2011 v primerjavi z letom 2010 manjši v kar 48 državah (od
167). Povečal se je v 41 državah, enak pa je ostal v 78. V večini regij je povprečje indeksa
demokratičnosti 2011 manjše v primerjavi z letom poprej, tudi v razvitih državah Severne
Amerike in Zahodne Evrope. Uvrstitve držav in doseženi indeksi so podrobneje prikazani v
prilogi 6.

6.4

PRIMERJAVA INDEKSA ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE IN
INDEKSA DEMOKRATIČNOSTI

Oba indeksa sta za demokracijo zelo pomembna. Prvi (indeks e-participacije) nam pove,
katere države so najbolj razvite na področju e-participacije, torej področju, ki ga
raziskujemo v tej nalogi, drugi (indeks demokratičnosti) pa nam pove, katere države so
najbolj in najmanj demokratično razvite.
Pred začetkom pisanja te naloge smo si zastavili tudi hipotezo »Stopnja demokratične
razvitosti držav in stopnja e-participacije sta medsebojno povezani«.
Metodologijo preverjanja te hipoteze smo si izbrali v luči pomanjkanja drugih študij, s
pomočjo katerih bi lahko to zastavljeno hipotezo potrdili ali ovrgli, saj kljub temu da sta
e-participacija in demokracija brez dvoma povezani, podobne študije, ki bi poskusila
primerjati ta dva pojma, nismo našli.
Predstavitev obeh indeksov, ki smo jo opravili v tem poglavju, je pomembna zato, ker
nam v nadaljevanju omogoča preverjanje neposredne povezave med obema indeksoma.
Primerjava obeh indeksov nam torej omogoča podrobnejši vpogled v to, ali so najbolj
demokratične države tudi najbolj razvite na področju e-participacije. Dobili bomo odgovor
na vprašanje, ali IK-tehnologija oz. elektronske oblike participacije vplivajo tudi na večjo
demokratizacijo države oz. jo povečujejo.
V spodnji tabeli so prikazane države po doseženih mestih v obeh indeksih, torej po
indeksu e-participacije in indeksu demokratičnosti. Da bi bila primerjava kar se da
primerljiva, smo primerjali najboljših 20 držav iz obeh indeksov.
Tabela 6: Primerjava držav po obeh indeksih

Uvrstitev
1
2
3
4
5
6

Doseženo mesto po
indeksu demokratičnosti
Norveška
Islandija
Danska
Švedska
Nova Zelandija
Avstralija
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Doseženo mesto po
indeksu e-participacije
Nizozemska
Južna Koreja
Kazahstan
Singapur
Velika Britanija
Združene države Amerike

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Švica
Kanada
Finska
Nizozemska
Luksemburg
Irska
Avstrija
Nemčija
Malta
Češka
Urugvaj
Združeno kraljestvo
Združene države Amerike
Kostarika

Izrael
Avstralija
Estonija
Nemčija
Kolumbija
Finska
Japonska
Združeni arabski emirati
Egipt
Kanada
Norveška
Švedska
Čile
Rusija

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011), UNPAN (2012, str. 44)
V zgornji tabeli smo primerjali 20 najboljših držav po obeh indeksih. Že če na hitro
pogledamo tabelo, vidimo, da prihaja do »neskladij«. Najbolj demokratična država
Norveška je na indeksu e-participacije v spodnjem delu lestvice. V zgornjem delu lestvice
indeksa e-participacije vidimo države, kot sta Singapur in Kazahstan, ki slovita kot bolj ali
manj nedemokratični državi. Omenjeni državi sta na indeksu demokratičnosti dosegli
skromno 81. oz. 137. mesto. Med manj demokratične države sodijo tudi Združeni arabski
emirati, ki pa so se na indeksu e-participacije uvrstili na kar 14. mesto.
Zanimiva je tudi uvrstitev Nizozemske, ki je po indeksu e-participacije dosegla prvo mesto,
medtem ko je na indeksu demokratičnosti dosegla relativno »skromno« 10. mesto.
Tabela (priloga 7) prikazuje po abecednem vrstnem redu države, ki so se uvrstile na obe
lestvici (najboljših 20), in države, ki so uvrstile samo na eno.
V tej tabeli, ki prikazuje vse države po abecednem vrstnem redu, lahko vidimo, da je
prikazanih 30 držav. 9 držav se je uvrstilo med dvajset najboljših po obeh indeksih. Te
države so Avstralija, Finska, Kanada, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Švedska, Velika
Britanija in Združene države Amerike. Med temi državami jih je šest iz Evropske skupnosti,
dve sta iz Severne Amerike (ZDA in Kanada), zadnja med njimi pa je Avstralija. Da je teh
devet držav v samem vrhu razvitosti demokracij in e-participacije, ni presenečenje, saj
izhajajo iz t. i. razvitega dela sveta. Zanimivejša je uvrstitev držav, ki jih bomo
podrobneje ločili od drugih v tabeli 7.
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Tabela 7: Predstavitev izbranih držav po indeksu demokratičnosti in indeksu e-participacije

Države
Egipt
Khazahstan
Rusija
Singapur
Združeni arabski emirati

Indeks demokratičnosti
115
137
117
81
149

Indeks e-participacije
15
3
20
4
14

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011), UNPAN (2012, str. 44)
V zgornji tabeli so prikazane države, ki na indeksu e-participacije zaradi razlogov, ki jih
bomo predstavili v nadaljevanju, najbolj izstopajo.
Tri od prikazanih držav (Khazahstan, Rusija, Združeni arabski emirati) se uvrščajo v
zadnjo skupine demokratičnosti, torej v skupino držav, ki imajo na oblasti avtoritativni
režim. Ostali dve (Egipt in Singapur) za ostalimi tremi ne zaostajata dosti. Spadata v tretjo
skupino držav po lestvici demokratičnosti, in sicer v skupino držav, kjer imajo hibridni
sistem oblasti.
V tem poglavju smo predstavili ogromno podatkov iz obeh indeksov, jih razčlenili in
podrobneje predstavili. Namen je bilo ugotoviti, ali so države, ki veljajo za najbolj
demokratične, vodilne tudi na področju e-participacije, oz. potrditi ali ovreči zastavljeno
hipotezo: »Stopnja demokratične razvitosti držav in stopnja e-participacije sta
medsebojno povezani«.
Po pregledu in primerjavi obeh indeksov lahko z gotovostjo ovržemo zastavljeno hipotezo.
Stopnja demokratične razvitosti držav in stopnja e-participacije nista
medsebojno povezani.
Res je, da se med 20 najbolje uvrščenimi pojavlja kar nekaj držav na obeh indeksih,
vendar pa ne moremo mimo dejstva, da so na lestvici e-participacije države, kot so Egipt,
Khazahstan, Rusija, Singapur in Združeni arabski emirati, ki spadajo bolj ali manj v
najnižjo raven demokratične razvitosti. In ravno zaradi teh držav (in tudi zaradi nekaterih
drugih, ki so rahlo nad omenjenimi državami) lahko z gotovostjo trdimo, da če je država
demokratično zelo razvita, torej ima politični sistem, ki zagotavlja (1.) poštene in
svobodne splošne volitve, (2.) zagotavlja spoštovanje civilnih svoboščin, (3.) ima razvito
politično kulturo, kjer vlada funkcionira vsaj zadovoljivo ter (4.) zagotavlja svobodo
medijev in sodstva … to še ne pomeni, da na področju elektronske participacije zagotavlja
svojim prebivalcem vse (in še več), kar je možno. Zastavljena hipoteza torej ne drži.
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7

E-PARTICIPACIJA NA LOKALNI RAVNI: EMPIRIČNA
ANALIZA E-PARTICIPACIJE V SLOVENSKI LOKALNI
SAMOUPRAVI

7.1

LOKALNE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

»V Sloveniji je zagotovljena lokalna samouprava.« (9. člen Ustave Republike Slovenije).
Načelo o lokalni samoupravi je tako zapisano že v njenih splošnih določbah, ustava pa ga
podrobneje razčleni v petem poglavju, in sicer v 138. in vse do 144. člena. V 138. členu
ustava pravi, da lahko prebivalci Slovenije lokalno samoupravo uresničujejo v občinah. V
nadaljevanju podrobneje opredeli občine (139. člen Ustave RS), kjer pravi, »da je občina
samoupravna lokalna skupnost«, njeno območje pa obsega naselje ali več naselij, ki so
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Glede ustanovitve piše, da se
občina ustanovi z zakonom po predhodno opravljenem referendumu. Glede pristojnosti
občin je zapisano, da v njihove pristojnosti sodijo lokalne zadeve. S to določbo je država
omejila njihov obseg dela na ozek krog zadev in tako jasno ločila državne in lokalne
pristojnosti. Občina po obsegu tako ne more biti velika, saj mora biti čim bliže svojim
prebivalcem in ker je njeno delovno področje omejeno na lokalne zadeve. Ustava torej
zahteva občine kot družbeno-politične lokalne skupnosti. Podrobneje je opredeljen tudi
pojem mestne občine, in sicer v 141. členu. Ta pravi, da lahko mesto pridobi status
mestne občine po posebnih postopkih in pogojih, ki so podrobneje določeni z zakonom.
Zakon o lokalni samoupravi določa, da lahko mesto dobi status mestne občine, če ima
najmanj 10 tisoč prebivalcev in je geografsko, gospodarsko ter kulturno središče svojega
gravitacijskega območja. Izjemoma lahko pridobi status mestne občine mesto iz
zgodovinskih razlogov. Na mestno občino lahko država prenese opravljanje določenih
nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. V Sloveniji imamo trenutno 11
mestnih občin, in sicer: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica,
Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje.
Prvi zakon, ki smo ga že omenili in ki je prvi konkretiziral ustavna določila o uvedbi lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji, je bil Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93). Novela omenjenega zakona iz leta 1994 (13. člen) pravi, da ima občina najmanj
5000 prebivalcev, vendar jih lahko ima zaradi geografskih, obmejnih, narodnostnih,
zgodovinskih in gospodarskih razlogov tudi manj. S tem je bilo že takrat nakazano, kako
veliko spremembo lahko pričakujemo glede na bivši komunalni upravni sistem in kako
gosta bo postala mreža občin v Republiki Sloveniji.
Naslednji zakon, ki je urejal občine je bil Zakon o ustanovitvi občin (UL RS, 1994). Z njim
se določajo območja, na katerih je potrebno izvesti referendum o ustanovitvi nove občine
in s tem ugotoviti voljo ljudi glede tega vprašanja. Na podlagi tega zakona je državni zbor
sprejel Odlok o določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin (UL RS, 1994). Na
podlagi tega je bilo predvidenih kar 340 referendumskih območij, kar pomeni, da bi bilo v
teoriji možno, da bi lahko v primeru referendumskega uspeha nastalo kar 340 občin.
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Pomemben mejnik v zgodovini slovenske lokalne samouprave je 3. 10. 1994, in sicer je
bilo na ta dan zagotovljeno oz. uresničeno načelo o »zagotovljeni lokalni skupnosti«. Tako
je takrat Republika Slovenija dobila prvih 147 občin – predvsem majhnih. Stare oblike52
lokalne samouprave so s tem dnem prenehale delovati. Funkcije in naloge, ki so jih pred
tem dnem opravljale večje občine, so začasno prenesli na upravne enote. Leta 1998 se je
število občin iz 174 povečalo na 192, 2002 pa na 193. Tako je leta 2006 Republika
Slovenija pri novoustanovljenih občinah dosegla število 210. Trenutno jih je 2012. Zadnja
ustanovljena je občina Ankaran, ki je nastala 9. 6. 2011.
Ob tem se v družbi postavlja dosti vprašanj o občinah. Konstanto se razglablja o tem, da
so občine večinoma premajhne, da so s tem tudi manj učinkovite kot večje in da so zaradi
svoje majhnosti tudi dražje. Razglablja se tudi o tem, da Slovenija v zgodovinskem vidiku
še nikoli ni imela toliko občin, da v drugih državah občine niso tako razdrobljene itd.
Zastavljena vprašanja o problematiki občin je v svojem članku z naslovom »Je občin v
Sloveniji preveč« lepo opredelil Robert Mulej (Mulej, 2011).
Mulej meni, da z vidika zakonodaje drži, da so občine v Sloveniji premajhne. Zakon o
lokalni samoupravi namreč postavlja mejo glede števila prebivalcev, ki jih lahko ima
občina, na 5000. Vendar po drugi strani tudi zakon dopušča možnost, da je lahko v
primeru dobro utemeljenih razlogov občina tudi manjša, vendar ne manjša od 2000
prebivalcev. Kot se je izreklo ustavno sodišče, te številke niso absolutne narave, ampak so
relativne. Tako ima manj kot 2000 prebivalcev, kar je najnižja zakonsko določena meja,
26 občin, kar je 12 % vseh (Mulej, 2011).
Z vidika majhnosti občin je pomemben tudi vidik njihove učinkovitosti. Če je nekaj majhno
oz. premajhno, to pomeni večji strošek na enoto, kot če je nekaj večje. To lahko
prenesemo tudi na občine. Manjša občina tako pomeni večji strošek na prebivalca. Prav
na vrhu seznama najdražjih občin sta prav dve izmed najmanjših (Hodoš in Osilnica).
Majhne občine imajo visok proračunski prihodek glede na prebivalca. Tako prejmejo
(seveda v relativnem smislu) največ finančnih transferjev in največ prihodka na račun
dohodnine. Seveda pa moramo poudariti, da financiranje občin ni samo vprašanje števila
prebivalcev, ampak bolj zakonodaje. Naslednja zanimiva anomalija so investicije občin oz.
investicije na prebivalca. Leta 2010 je v najmanjši občini Hodoš ta vrednost znašala slabih
4000 evrov, kar je skoraj 10-krat več, kot je bila vrednost investicij na prebivalca v mestni
občini Maribor in več kot 10-krat več kot na prebivalca mestne občine Ljubljane, ki je
prestolnica Slovenije (Mulej, 2011).
Je pa res, da v zgodovinski primerjavi število občin, ki ga ima Slovenija zdaj, sploh ni tako
veliko. V času Avstro-Ogrske monarhije je bilo samo v ljubljanskem okolju 2088 občin. V
mariborskem okrožju jih je bilo neverjetnih 801 (Mulej, 2011). Tudi po drugi svetovni
vojni je bilo število občin v Sloveniji zelo veliko in večje, kot je dandanes. Občin je bilo
371. Po osamosvojitvi se je število zmanjšalo in tako je bilo npr. sredi devetdesetih let
52

Komune: So stare družbeno-politične lokalne skupnosti, ki so prenehale obstajati z ustanovitvijo
novih oblik lokalnih skupnosti. Skupaj jih je bilo 62.
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prejšnjega stoletja 58 občin. Do danes se je ta številka povečala za kar 154 enot. Vzrok za
to lahko najbolj pripišemo obstoječi zakonodaji.
Poraja se še vprašanje razdrobljenosti občin glede na mednarodno primerjavo. Evropska
unija ima za enote lokalne samouprave posebno sistematizacijo. Za vsako članico unije
obstajata dve ravni lokalne samouprave, in sicer: LAU-1 in LAU 2, pred tem znani kot
NUTS-4 in NUTS-5. LAU je enota, ki je uvrščena pod pokrajino, regijo in državo. LAU-2 je
tako najmanjša enota lokalne samouprave. V EU poznamo več kot 121 tisoč takih enot.
To na grobo pomeni, da je povprečje EU po številu prebivalcev glede na občino več kot
4000 občanov. Povprečje za Slovenijo pa je slabih 10000 prebivalcev (Mulej, 2011). Da bi
se lahko izenačili z evropskih povprečjem, bi morali število občin dvigniti za
283.
Ta vprašanja, ki smo jih opredelili in opisali z vidika e-participacije, ne predstavljajo skoraj
nič, vendar smo vseeno prišli do nekaterih pomembnih številk ter primerjav, ki nekako
dodatno pojasnjujejo nekatere stvari in bodo kasneje vplivale na dodatno interpretacijo
analize spletnih strani občin.

7.2

LOKALNE SKUPNOSTI PO POTI INFORMACIJSKE DRUŽBE

Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije je skozi čas prinesel inovacije na
področju participacije v demokratičnih sistemih. Stopnja e-participacije je lahko lokalna,
regionalna in nacionalna (Macintosh, 2004).
Pomen procesa »vladanja« na lokalni ravni je podprt s pristopi upravljanja in
participativne demokracije. Lokalne skupnosti naj bi ciljale na aktivno politično
participacijo v zadevah, ki se tičejo javnosti oziroma se dotikajo vsakdanjega življenja, saj
obstajajo pomembne prednosti e-participacije za lokalne skupnosti. Omenjene prednosti
lahko razumemo kot reformo vladne strukture na lokalni ravni v smislu učinkovitosti,
uspešnosti in večanja stopnje demokracije (Združeni narodi, 2010, str. 93). V ožjem
smislu so te prednosti predvsem vidne kot zagotavljanje dostopnih, popolnih in razumljivih
informacij vsem občanom, vzpostavitev kanalov, ki omogočajo povratne informacije od
vlad, in orodij, ki vzpostavljajo tesno sodelovanje med samimi državljani oziroma v tem
primeru občani, ter tudi sodelovanje med občani in lokalno skupnostjo. Pomembno je tudi
izboljšanje zagotavljanja storitev, urejanje zakonodaje na tak način, ki vzpodbuja
interaktivne odnose, ureditev informacijskih kanalov na tak način, da lahko reagirajo na
nepričakovane dogodke in probleme v lokalnem okolju ter tudi zagotavljajo stroškovno in
časovno učinkovitost. Nadalje je tudi pomembno promoviranje zaupanja v politiko in
večanje legitimnosti oblasti, kar je v časih, v katerih živimo, ko veliko ljudi izgublja
zaupanje zaradi različnih razlogov, izredno pomembno (Demirhan, 2011, str. 67).
Lokalne skupnosti predstavljajo eno izmed najučinkovitejših smeri za razvoj elektronske
participacije med lokalno skupnostjo in njenimi prebivalci. Glavni razlog je, da leži na
lokalni ravni rešitev demokratičnih problemov, o katerih je bilo govora že prej, saj so
lokalne skupnosti izhodišče za procese decentralizacije, ki je z vidika informacijske družbe
nezanemarljiva.
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Lokalne skupnosti pomembno vplivajo na izboljšanje učinkovitosti politik, krepijo
demokracijo, ustvarjajo pogoje enakih možnosti za vse ter krepijo socialno kohezijo.
Lokalne skupnosti so hkrati točka, kjer se prebivalci neposredno srečajo z evropskimi
zadevami, odločitvami in možnostmi, ki jih te ponujajo. Prebivalci tako zagotavljajo
povratno informacijo glede morebitne drugačne organiziranosti načrtovanih novosti
oziroma lahko izrazijo željo po večji informiranosti (Evropska komisija, 2009).
Slovenija je že leta 2003 naredila velik premik v tej smeri, ko je takratno Ministrstvo za
informacijsko družbo izdalo Strategijo uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne
skupnosti. Jasno je bil predstavljen cilj, da se morajo občine prestrukturirati, če se hočejo
uspešno bojevati z izzivi sedanjosti in prihodnosti. S tem se je Slovenija oprla na takratno
priporočilo Evropske unije o sodelovanju državljanov pri lokalnem javnem življenju, ki se
načeloma ne sklicuje na vpeljavo IK-tehnologije v demokracijo lokalnih skupnosti, ampak
vendarle izhaja iz spoznanja, da je participacija državljanov oziroma občanov v samem
srcu demokratičnih misli in da spodbujanje participacije leži v dostopnih, jasnih ter
popolnih informacijah, v vzpostavitvi komunikacije med lokalno skupnostjo in občani ter v
vzpostavitvi širokega nabora orodij participacije. Kljub vsemu je mogoče tukaj zaznati
potrebo po vpeljavi tehnološko podprtih orodij.
Dodatno oziroma prvotno krepitev participacije v javnih zadevah v Republiki Sloveniji pa
vpeljuje tudi pravni red. Tako že 44. člen ustave govori o tem, da ima vsak državljan
pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri
upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave RS). Ta člen daje podlago participaciji na
državni in tudi na lokalni ravni. Sicer ne govori o elektronsko podprti politični participaciji,
kar lahko pripišemo temu, da v času pisanja ustave e-participacija še ni bila tako
pomemben pojem, kot je sedaj.
Na lokalni ravni se je Slovenija v preteklosti tudi jasno izjasnila v smislu iskanja možnosti
razvoja z vpeljavo IK-tehnologij. Zato je Vlada RS v poročilu (Vlada RS, 2004) kot cilje53
uvedbe lokalne samouprave opredelila soodločanje ljudi v smislu lokalnih volitev,
referendumov, zbora občanov, državljanske pobude pa tudi novejše in naprednejše
oblike. V poročilu je bila izpostavljena tudi zahteva uskladitve s priporočili Sveta Evrope. V
glavnem lahko rečemo, da se je vlada že takrat (2004) zavzela za upoštevanja načel in
vrednot uveljavljanja vseh vrst demokracije ter večanja soudeležbe občanov v lokalnem
javnem življenju (Pičman, 2008, str. 139).
Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno omeniti tudi Strategijo e-uprave Republike
Slovenije za obdobje 2006–2010. Sicer je ta že datumsko zastarela, vendar za zdaj druge
še ni. Strategija (SEP, 2010, str. 21) omenja zahtevo po vključitvi širokega kroga
državljanov v procese odločanja, pomembnost posredovanja informacij itd. Omenjeni
zahtevi lahko občani utemeljeno pričakujemo tudi od lokalnih skupnosti, ki jih lahko
omogočijo z vpeljavo orodij, kot so e-forumi, e-peticije, e-konzultacije in druga orodja,
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Poročilo o uresničevanju izhodišč za nadaljnji razvoj lokalne samouprave (2004).
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opredeljena po Alexsandru Threshlu (2003, str. 43–53), ter seveda tudi z vpeljavo orodij
spleta 2.0.
Kot je bilo že omenjeno, je jasno, da sodobna IK-orodja ponujajo nove možnosti politične
participacije, in to ne samo na nacionalni ali regionalni, ampak tudi na lokalni ravni.
Internet, kot najpomembnejša IK–tehnologija, je glavno orodje za dosego teh ciljev.
Povečuje možnosti občanov za pridobivanje informacij in vzpostavljanje komunikacij s
svojo lokalno skupnostjo. Kanale za pridobivanje informacij ne samo ustvari, ampak jih
tudi razširi, komunikacijske kanale pa poenostavi.
Aktivna politična e-participacija potrebuje za svoje delovanje in razvoj aktivno
udejstvovanje občanov, primerno okoljeter vzpostavljena orodja za politično participacijo.
Sestavljena je iz treh procesov, in sicer sprva kot zagotavljanje spletnih informacij, drugič
kot zagotavljanje spletne komunikacije med državljani/občani in državo/lokalno
skupnostjo ter tretjič kot zagotavljanje aktivne participacije v odločevalskih procesih. (UN,
2010). Podobno kot ZN so orodja razdelili tudi drugi avtorji.

7.3

OBRAZLOŽITEV METODOLOGIJE RAZISKAVE STOPNJE
ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE NA LOKALNI RAVNI

Obstaja več metod za analizo spletnih strani lokalnih skupnosti, glede na stopnjo njihove
elektronske participacije. Namen te analize je analizirati stopnjo e-participacije v
slovenskih lokalnih skupnostih v smislu politične participacije z metodo analize njihovih
spletnih strani.
V metodi, ki jo bomo uporabili za potrebe naše analize, je e-participacija opredeljena v
treh korakih, in sicer: (1.) e-informacija, (2.) e-posvetovanje in (3.) e-odločanje. Obstaja
nekaj indikatorjev (tabela 8), ki lahko merijo vsakega od treh korakov e-participacije. V tej
analizi bo ta klasifikacija indikatorjev ločila tudi različne korake oziroma procese eparticipacije. Indikatorje bomo uporabili kot merilo stopnje e-participacije slovenskih
lokalnih skupnosti. Ti indikatorji so določeni za vsak korak procesa e-participacije.
V nadaljevanju bomo sprva v tabeli 8, zatem pa še vsebinsko podrobneje predstavili
zgoraj opredeljene korake e-participacije in natančno definirali indikatorje za vsak korak in
tudi za celoten proces.
Tabela 8: Indikatorji, ki merijo stopnjo e-participacije

Koraki
oz.
e-participacije

procesi Indikatorji posameznega koraka oz.
Procesa
Programi in procesi
Struktura organov občinskih služb
Zakoni in predpisi
Zagotavljanje
elektronskih Finančne informacije
informacij za uporabnike
Dnevni red, letna poročila, rezultati in dokumenti
Obvestila
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RSS
Statistika
Ankete
Vprašalniki
Zagotavljanje
mehanizmov Trditve, pritožbe in povratne informacije
elektronskega posvetovanja
Spletne klepetalnice in direktno komuniciranje
Dostopnost elektronskih naslovov kontaktnih oseb
Spletni blogi ali povezave do njih
Elektronske storitve
Razpravljalni forumi
Arhiv preteklih forumov
Elektronska
participacija
v Opaznost in objava državljanskih vložkov
odločevalskem procesu
Opaznost rezultatov državljanskih vložkov in mnenj
Elektronske peticije
Elektronske volitve

Vir: Združeni narodi (2010), Moreno in Traverso (2010)
Koraki e-participacije in njihovi indikatorji v naši študiji so določeni v skladu z
metodologijo Morena in Traversa (2010), ki je bila narejena na podlagi študij Združenih
narodov (2008, 2010). Spodaj bomo podrobneje predstavili korake elektronske
participacije.

7.4

OPREDELITEV KORAKOV ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE IN
POSAMEZNIH INDIKATORJEV

ELEKTRONSKA INFORMACIJA
Prvi korak e-participacije se imenuje e-informacija. Pomeni objavljanje osnovnih informacij
vladnih institucij, ki so pomembne za aktivno politično participacijo državljanov (Združeni
narodi, 2010, str. 62). Pri tem koraku gre bolj ali manj za enosmeren proces informiranja,
ki ni neposredno povezan s participacijo, vendar predstavlja neke vrste osnovo oz. pogoj
za njen uspeh. Informacijska orodja so spletne uradne publikacije o vladni politiki, načrt
prihodnjih posvetovalnih forumov, elektronski sistem obveščanja ljudi o novih zadevah, ki
se jih tičejo itd. Informacije o oblasti, njenih institucijah, politiki in njenih rezultatih so tudi
del tega prvega koraka. Proces elektronske informacije lahko najlaže razložimo kot neki
proaktivni participativni proces, ki ga lahko umestimo pred realno aktivno participacijo, ki
se dogaja v praksi. Informacijski in komunikacijski tokovi so pri tem prvem koraku zelo
pomembni. To sicer še ne pomeni, da niso pomembni tudi pri drugih korakih.
Indikatorji, ki ocenjujejo stopnjo e-participacije pri tem prvem koraku, so opredeljeni po
različnih študijah, Moreno in Traverso (2010) in študija Združenih narodov (2008, 2010).
Ti indikatorji so: programi in procesi v strukturah organov občinskih služb, zakoni in
predpisi, finančne informacije, dnevni red, letna poročila, rezultati in dokumenti, različna
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obvestila, RSS in statistika. Vsi našteti indikatorji imajo informacijsko funkcijo v
informacijskem procesu.
ELEKTRONSKO POSVETOVANJE
Če gre pri prvem koraku (e-informacija) za enosmerni proces, pa je e-posvetovanje zaradi
svojega odnosa med oblastjo in ljudmi že dvosmeren proces. Dvosmeren zato, ker država
z orodji e-posvetovanja pridobiva povratne informacije od ljudi. Torej je e-posvetovanje
sestavljeno iz dveh zadev, in sicer interakcije med ljudmi ter institucijami oblasti. V tem
koraku, ki ga opredeljujemo (Združeni narodi, 2008, 2010) kot drugi korak e-participacije,
se ideje, mnenja, pritožbe in v skrajnem primeru tudi čustva »oddajajo« do vladnih
institucij preko sodobnih spletnih komunikacij, kot so neuradne ankete, oglasne deske,
klepetalnice in direktno komuniciranje, spletni blogi, orodja povratne informacije itd.
Moreno in Traverso (2010) sta ta proces razložila z dveh zornih kotov, in sicer kot
posvetovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Pri prvem pogledu gre za
posvetovanje, katerega delovanje temelji na oblasti, pri drugem pa ravno obratno, torej je
predmet posvetovanja opredeljen s strani ljudi.
Indikatorji, ki so bili opredeljeni v tabeli, so: elektronske storitve, spletni blogi, elektronska
pošta, ankete …
ELEKTRONSKO ODLOČANJE
E-odločanje gre še dlje od prvih dveh korakov, saj gre tukaj že za neke vrste partnerski
odnos med državo (občino) in državljani (občani) in je zadnji korak v klasifikaciji
e-participacije, ki ga bomo uporabili v naši analizi. Fizična oseba lahko pri tem koraku
aktivno sodeluje pri oblikovanju politike. Končna odločitev sicer ni v njenih rokah, ampak
v rokah oblasti, vendar je oseba pri tem koraku vseeno pomemben akter.
Državljanska aktivna participacija se v tem koraku pojavi s posredovanjem državljanskih
možnosti do oblasti (Združeni narodi 2008, 2010). Lahko torej rečemo, da imajo ideje,
mnenja, pritožbe itd. neposreden vpliv na politične odločitve, načrte, programe in cilje
(Moreno in Traverso, 2010, str. 45). Odzivnost oblasti se v tem koraku stopnjuje, in sicer
od obvezne obravnave rezultatov komunikacije, opredelitve do posredovanih mnenj, vse
do brezpogojne zavezanosti izraženim voljam.
Raziskava, ki jo bomo opravili v nadaljevanju naloge, bo usmerjena v spletne strani lokalih
skupnosti v Sloveniji. Raziskovali bomo stopnjo e-participacije na njihovih spletnih
straneh.
V Sloveniji je skupaj 212 občin, od tega jih ima 11 status mestne občine.
V tem delu študije se bomo usmerili v analizo spletnih strani lokalnih skupnosti v Republiki
Sloveniji. Kot merilo bomo uporabili zgoraj zastavljene indikatorje e-participacije, ki bodo
določili stopnjo e-participacije za vsak korak posebej.
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Rezultate, ki jih bomo pridobili, bomo kategorizirali (tabela 9) po štirih vnaprej določenih
kategorijah, ki so:
1. velikost občin,
2. finančna moč občin,
3. geografska umestitev in
4. status občin.
Kategorizacija občin je pomembna, saj bomo lahko na ta način pridobili podrobnejše
podatke o stopnji e-participacije v lokalni skupnosti, glede na različne kategorije, kar je
zelo pomembno, saj vsaka občine ne deluje pod enakimi pogoji. Z analizo različnih
kategorij bomo lahko tudi potrdili ali ovrgli hipotezi.
V spodnji tabeli so podrobneje predstavljene oblike delitev občin, glede na kategorije, ki
smo si jih zastavili za podrobnejšo opredelitev analize.
Tabela 9: Kategorizacija občin

1.

Kategorije
Geografska umestitev občine

2.

Finančna moč občine

3.
4.

Velikost občine
Status občine

Oblika delitev
Delitev občin glede na regijo, v kateri se
nahajajo.
Delitev občin po velikosti njihovih
proračunov.
Delitev občin glede na število prebivalcev.
Delitev občin na mestne in navadne.

Vir: lasten
GEOGRAFSKA UMESTITEV OBČIN
Prva delitev in primerjava občin, ki jo bomo naredili, je delitev občin glede na regijo, v
kateri se nahajajo. Občine bomo razdelili po uradnih statističnih regijah in tako ugotovili, v
kolikšni meri geografska lokacija občine vpliva na ponudbo orodij e-participacije na
občinskih spletnih straneh. Statistične regije Republike Slovenije so predstavljene v tabeli
(priloga 8) in spodnji sliki (slika 6).
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Slika 6: Uradne statistične regije Republike Slovenije

Vir: Wikipedia (2013)
FINANČNA MOČ OBČIN
Primerjava občin glede na njihovo finančno moč oz. proračun je naslednja primerjava, ki
jo bomo naredili. Pri tej primerjavi bomo poskušali ugotoviti, v kolikšni meri finančna moč
občine oz. njen letni proračun vpliva na ponudbo orodij e-participacije na občinskih
spletnih straneh. Za namen analize bomo uporabili podatke o občinskih proračunih iz leta
2012, saj so ti v celoti dostopni za vse občine. Podatki o občinskih proračunih so bili zbrani
iz različnih virov, in sicer z občinskih spletnih strani, s spletne strani Zlati kamen ter z
uradne spletne strani ministrstva za finance.
VELIKOST OBČIN GLEDE NA ŠTEVILO PREBIVALCEV
Naslednja delitev občin, ki jo bomo naredili, je delitev glede na število prebivalcev oz.
občanov. Občine bomo po številu prebivalcev razvrstili v pet razredov (tabela …) in tako
ugotovili, v kolikšni meri velikost občine glede na število prebivalcev vpliva na ponudbo
orodij e-participacije na občinskih spletnih straneh. V spodnji tabeli (tabela 10) je
podrobneje predstavljena razvrstitev občin glede na število prebivalcev.
Tabela 10: Razvrstitev občin glede na število prebivalcev

Velikost občine

Obseg števila prebivalcev

1

Velika občina

več kot 20.000

2

Večje občine

10.000–20.000

3

Srednje občine

5.000–10.000

4

Majhne občine

2.000–5.000
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5

Mikro občine

manj kot 2.000

Vir: SURS (2013), Zlati kamen (2013), spletne strani občin
STATUS OBČIN
Naslednja in hkrati zadnja delitev in primerjava, ki jo bomo naredili, je primerjava mestnih
občin. Te občine so Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica,
Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje. Primerjali jih bomo med seboj in tudi z
ostalimi (navadnimi) občinami. Od mestnih občin se z vidika ponudbe orodij e-participacije
pričakuje največ, saj so tudi v samem vrhu po finančnih sredstvih, številu prebivalcev,
indeksu razvitosti itd. Predstavili bomo tudi nekaj najbolj zanimiv orodij, ki jih ponujajo
mestne občine.
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8

ANALIZA STANJA ELEKTRONSKE PARTICIPACIJE V
SLOVENSKI LOKALNI SAMOUPRAVI

Analiza, ki smo jo podrobneje opredelili v prejšnjem poglavju, je temeljila na popisu orodij
e-participacije po treh korakih, in sicer: e-informacija, e-posvetovanje ter e-odločanje.
Celotna analiza je dostopna v elektronski obliki. Za vsak korak smo podrobneje
določili indikatorje, s pomočjo katerih smo izmerili vsakega od teh treh korakov in tudi vse
korake skupaj. Podrobnosti o korakih e-participacije in njihovih indikatorjih so opisane v
prejšnjem poglavju, v katerem je tudi podrobneje opisan potek raziskave.
Prvi korak k analizi je bila pridobitev vseh 212 spletnih naslovov občin. Naslove smo
pridobili preko spletnih strani54, na katerih so zbrani vsi naslovi občin, in z iskanjem
spletnih strani preko spletnih iskalnikov55 s ključnimi besedami.
Analizo spletnih strani slovenskih občin smo začeli konec januarja in končali dober mesec
kasneje.
Ugotovili smo, da ima spletno stran56 vseh 11 mestnih občin, kar seveda ni presenečenje,
saj so mestne občine v vseh pogledih najbolj razvite. Od mestnih občin se je tudi v vseh
drugih pogledih e-participacije pričakovalo največ. Med ostalimi (201) navadnimi
občinami, ena nima spletne strani, dve pa sta bili v času analize nedostopni57. Občina, ki
spletne strani nima, je Občina Ljutomer58.
Spletne strani so v primerjavi s prejšnjimi raziskavami (Kvas, 2006) zelo razvite59. Barbara
Kvas je leta 2006 v svojem diplomskem delu analizirala spletne strani občin, ki jih je bilo
takrat 205. Med njimi jih svoje spletne strani ni imelo 27, kar je še vseeno relativno dober
dosežek, saj leta 2006 internetno omrežje še ni bilo tako razširjeno, kot je danes, in
verjetno je to botrovalo temu, da tudi občine niso posvečale toliko pozornosti spletnim
stranem.
Tabela 11: Primerjava občin leta 2006 in leta 2013 glede na elektronski dostop

Leto
2006

Število občin
205

Spletne strani občin
178

%
86,83

2013

212

211

99,53

Vir: Kvas (2006), lasten
54

www.obcine.net, www.zlatikamen.net, http://sl.wikipedia.org/.
Kot so Google, Yahoo, Najdi.si itd.
56
Ki je sploh glavni pogoj za kakršno koli vrsto e-participacije na lokalni ravni.
57
Nedostopnost spletnih strani lahko pripišemo tehničnim težavam.
58
Kot zanimivost k temu, da Občina Ljutomer nima spletne strani, naj omenimo, da pa ima spletno
stran županja Občine Ljutomer Olga Karba. Spletna stran županje je dostopna na naslovu
www.olgakarba.si in vsebuje tudi nekatere informacije, ki so v praksi dostopne na občinskih
spletnih straneh, kot so npr. informacije o proračunu, prebivalcih …
59
S tem ne mislimo na razvitost v smislu participacije, ampak tudi v drugih vidikih.
55
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Kot vidimo v tabeli 11 ,se je stanje na področju e-dostopa, v primerjavi z letom 2006, zelo
izboljšalo. Ne le da je občin več, ampak imajo tudi skoraj vse spletni e-dostop. Poleg tega
je mnogo spletnih strani, ki so takrat imele spletni dostop, ponujalo samo turistične
informacije (Kvas, 2006) in z vidika raziskave orodij e-participacije niso mogle priti v
poštev. Danes je slika precej drugačna, kar bomo predstavili v nadaljevanju.
Spletne strani občin so danes nepogrešljiv del delovanja občin. Preko njih lahko občani
posredno ali neposredno sodelujejo z občino in pridobivajo pomembne podatke, ki
vplivajo na njihova življenja na lokalni ravni. Tako lahko rečemo, da je vloga občinskih
spletnih strani v življenju občana postala skorajda nepogrešljiv del medsebojnega
sodelovanja z občino oz. vodilnimi ljudmi občine.
Spletne strani občin torej predstavljajo neko elektronsko vez, ki je nastala in se razširila
zaradi širjenja IK-tehnologij. In prav razvoj ter posledično napredek teh tehnologij je
omogočil, da so tudi ljudje postali dovzetnejši za uporabo oz. iskanje informacij preko
spletnih strani. V času, v katerem živimo, se je internet z osebnega računalnika preselil na
več različnih in bolj mobilnih naprav60, s čimer se je povečal tudi domet teh spletnih
strani.
Če so nekoč morali imeti krajevne skupščine, da so predstavili novosti v občini ali enem
izmed njenih krajev, če so morali podajati informacije preko klasičnih časopisov in
občinskih listin, imeti radijske diskusije na lokalni ravni med občinskimi predstavniki ter
občani, je vse našteto danes možno opraviti preko občinske spletne strani, ki je sčasoma
postala več kot samo sredstvo za podajanje obvestil in turističnih informacij. Seveda pa
vse spletne strani ne ponujajo enakih informacij in tudi ne enakih možnosti.
Spletne strani občin se seveda med seboj razlikujejo. Razlikujejo se zaradi različnih
dejavnikov, ki zelo vplivajo na vsebino občinskih spletnih strani in ponudbo orodij
e-participacije na njih. Razlogi, zakaj se spletne strani med seboj razlikujejo, so različni.
Kot prvi in najpomembnejši razlog za različno ponudbo občinskih spletnih strani lahko
navedemo proračun občine. Razumljivo je in tudi pričakovano, da bodo občine, ki imajo
zelo majhen proračun, tudi vlagale manj finančnih sredstev v razvoj svoje spletne strani.
Razlog velikosti proračuna je tudi tesno povezan s predpostavko, ali je občina navadna ali
mestna, vendar to ni pogoj, saj imamo v Republiki Sloveniji občine, ki so zelo velike (po
številu prebivalcev), a niso mestne.
Naslednji razlog, ki zelo vpliva na ponudbo različnih vsebin spletnih strani občin, je število
prebivalcev (občanov), ki jih ima občina. Razumljivo je in pričakovano, da bo občina z
večjim številom prebivalcev ponujala tudi obsežnejšo in boljšo vsebino občinskih spletnih
strani.
Kljub vsemu smo ob analizi ponudbe orodij e-participacije ugotovili, da imajo nekatere
občine, četudi niso velike, mestne ali finančno močne, odlično vsebinsko ponudbo na
60

S tem mislimo na naprave, kot so prenosni računalniki, vmesne enote, tablični računalniki,
pametni telefoni itd.
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spletnih straneh. Te občine bomo predstavili v nadaljevanju raziskave. S tem ne mislimo
samo na orodja e-participacije, ampak spletne vsebine nasploh. Razlogi za to so lahko
različni, vendar lahko to najbolj pripišemo sodobnejšemu vodstvu, ki daje več poudarka
videzu in vsebini občinske spletne strani in tudi ponujanju spletnih orodij, ki omogočajo
vsaj osnovno sodelovanje občanov z občino.
Na nekaterih straneh je možno, da občani sami dodajajo vsebine, kot so npr. novice,
poročila o dogodkih, slike s prireditev itd., na drugih je taka možnost bolj omejena, saj
morajo prispevki občanov iti skozi sito61, spet na tretjih pa ni možno nič od tega.
Na mnogih je možen dostop do realnočasovnih vremenskih podatkov in občinskih glasil,
pretvorjenih v *pdf datoteko62, tako da ga je mogoče brati tudi na računalniku. Občinsko
glasilo, pretvorjeno v elektronsko obliko (*pdf), je odlično sredstvo za informiranje
občanov. Lahko se uporabi tudi kot odlično in cenovno ugodno sredstvo e-participacije,
kar bomo ugotovili v nadaljevanje analize ter to tudi predstavili na primeru občine, ki tako
vrsto e-participacije ponuja.
Na ogromno spletnih straneh je možno najti tudi potrebni obrazec glede na življenjski
dogodek, ga iztiskati in poslati. Mogoče je malo moteče, da imajo občine v več ali manj
primerih tako storitev na podstrani e-storitve ali e-občine, saj je potrebno obrazec na
koncu vseeno poslati po klasični poti, vendar je tudi to nekaj, in verjamemo, da je to
samo začetek ter da bo v prihodnosti možno, da bo tudi majhna občina tako storitev
celovito ponujala na spletu.

8.1

ZNAČILNOSTI OBČINSKIH SPLETNIH STRANI

Med pregledom občinskih spletnih strani za namen naše analize smo opazili tudi mnogo
značilnosti, vezanih na zasnovo in vsebinsko ponudbo spletnih strani. Ta opažanja sicer
niso neposredno povezana z e-participacijo, vendar so v večini primerov vseeno
pomemben element ponudbe in tudi uporabe orodij e-participacije. Kakovostna spletna
stran je namreč zelo velik pokazatelj resnosti katere koli občine v smislu aktivnega
sodelovanja s svojimi občani preko spleta. Je prvi in hkrati tudi glavni pogoj za aktivno
sodelovanje. Zato je zelo pomembno, da uporabniki spletne strani takoj, ko zaidejo na
spletno stran, prepoznajo vse njene pozitivne lastnosti z vsebinskega vidika in tudi z vidika
uporabnosti spletne strani. Eden izmed »problemov« spletne strani se je pojavil že pred
vstopom na spletno stran. Nekatere spletne strani je bilo namreč težko najti.
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S tem izrazom mislimo to, da ni možno neposredno dodajati stvari, ampak jih mora odobriti
upravitelj spletne strani.
62
»Portable Document Format (ang.) je odprt standard za izmenjavo elektronskih dokumentov, ki
je bil ustvarjen z namenom od platforme neodvisnega prikazovanja dokumenta. Datoteka PDF ima
pripono .pdf in vsebuje popoln zapis dokumenta, vključno z besedilom, prelomom, pisavami,
grafičnimi elementi, metapodatki in drugimi podatki, nujnimi za enoznačen prikaz. Novejše različice
formata podpirajo tudi razširjen nabor funkcij, kot so interaktivna polja za vnos, nadbesedilne
povezave do drugih dokumentov, interaktivni 3D elementi, video, zvok, zaznamki, zaščita«
(Wikipedia, 2013).
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PROBLEM NAJDBE ŽELENE OBČINSKE SPLETNE STRANI
Kot smo že pojasnili, smo med pridobivanjem podatkov opazili tudi problem najdbe
občinske spletne strani. Občani imajo v vseh primerih dve možnosti, kako priti do želene
spletne strani, in sicer vnos imena spletne strani preko spletnega naslova63 v svojem
priljubljenem spletnem brskalniku ali pa s ključnimi besedami preko spletnih brskalnikov64.
Problema vnosa točnega naslova spletne strani ni potrebno posebej opredeliti, medtem ko
iskanje občinske spletne strani preko spletnih iskalnikov za računalniško pismeno osebo
ne predstavlja večjega problema, saj zna taka oseba razločiti med rezultati, ki jih najde
spletni iskalnik, medtem ko ima lahko povprečno ali podpovprečno računalniško pismena
oseba s tem težave. Med iskanjem spletnih strani smo namreč v večini primerov vpisali
samo ime občine (npr: »Murska Sobota«) in ne celotnega imena (npr: »občina Murska
Sobota«). Tak način iskanja po ključnih besedah uporablja tudi večina ljudi. Vendar smo
med pridobivanjem podatkov za analizo opazili, da v ogromno primerov tak način kot prvi
ali drugi zadetek ne da povezave do občinske spletne strani, ampak kak drug zadetek, kot
je npr. v navedenem primeru (Murska Sobota) povezava do pomurskega spletnega
novinarskega medija Sobotainfo. Vendar lahko razliko med tako spletno stranjo, kljub
temu da ponuja nekaj podobnih vsebin kot spletna stran mestne občine, opazi tudi
podpovprečno računalniško pismena oseba. Večji problem je, ko se zaradi vpisovanja
netočnih ključnih besed na prvem mestu pojavi povezava do spletne strani »Moja
občina«, kar lahko za uradno spletno stran občine zamenja tudi nadpovprečno vešč
računalniški uporabnik, saj taka spletna stran (lahko65) ponuja informacije, ki so v veliki
meri dosegljive tudi na uradni spletni strani občine66. Lahko torej rečemo, da predhodno
poznavanje tematike in spletnega iskanja ter opredelitev zadetkov bistveno vplivajo na
uspešnost (rezultate) iskanja.
V primeru nekaj občin bi bilo tudi smiselno optimizirati67 spletno stran. Občini ne pomaga
prav dosti, če ima zares (z vseh vidikov) vrhunsko izdelano spletno stran, če je potem pri
iskanju spletni iskalniki ne najdejo oz. ne kotira dovolj visoko.
Z vidika dostopa do spletnih strani bi bilo smiselno uvesti tudi nekakšno enotno vstopno
točko po vzoru spletnega portala MojaObčina.si, ki smo ga podrobneje predstavili v
63

URL ali enolični krajevnik vira (ang.: Uniform Resource Locator) je naslov spletnih strani na
svetovnem spletu (Wikipedia, 2013).
64
Spletni iskalniki, kot so Google, Yahoo, Najdi.si in drugi.
65
Odvisno od spletne strani. Nekatere občine so bile preko portala »Moja občina« vsebinsko bolj
zastopane, druge pa manj oz. skorajda nič.
66
Informacije, kot so statistični podatki, finančni podatki, imena zaposlenih, spletni naslovni in
telefonske številke zaposlenih itd.
67
Optimizacija spletnih strani je postopek izboljšanja vidljivosti spletišča ali spletne strani na
iskalnikih prek naravnih oz. neplačanih (organskih ali algoritemskih) iskalnih rezultatov. Vsak
spletni iskalnik ima svoja pravila razvrščanja zadetkov, ki se izpišejo, ko vpišemo želen iskalni
pojem. Nekatera pravila so javno objavljena, druga so predmet špekulacij na medmrežju, nekatera
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besed. (Wikipedia, 2013).
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vsebinskem delu te naloge. Nekaj podobnega obstaja sicer tudi na portalu e-demokracija
in na spletnih straneh, kot je Zlati kamen, vendar se zadeva na nacionalni ravni ni ravno
obnesla. Taka enotna vstopna točka bi lahko poleg povezav ponujala tudi možnost
urejanja občinskih zadev, ki se tičejo več občin hkrati, in tudi povezovala (povezovanja
želne) občine.
Menimo, da je za širšo uporabo občinskih spletnih strani ključno, da uporabniki oz. občani
prepoznajo koristi, ki jih lahko taka spletna stran prinese. S tem seveda ne mislimo samo
na koristi z vidika e-participacije, ampak tudi druge koristi, kot so čisto osnovno
informiranje o dogodkih, prireditvah in novicah, ali pa kot sredstvo za pridobitev potrebnih
obrazcev, kar nam prihrani nekaj časa in denarja. Glavna in tudi najbolj osnovna korist, ki
jo ponujajo spletne strani, je to, da ljudem ni več potrebno čakati v vrsti, da bi naredili
nekaj čisto osnovnega, npr. govorili z občinskih uradnikom ali kaj podobnega. Čakanje v
vrsti in izguba nepotrebnega časa vpliva na zmanjšanje delovne storilnosti, kar potem
vpliva na slabšo učinkovitost itd.
V začetku predprejšnjega odstavka smo omenili dve možnosti dostopa oz. najdbe želene
občinske strani. Tak dostop je možen v vseh primerih spletnih strani. Vendar živimo v letu
2013. Tablični računalniki in pametni telefoni so postali del vsakdanjika (še posebej pri
mlajših ljudeh68). Poleg omenjenih (klasičnih) možnostih dostopa do spletne strani bi bil
zelo velik »korak naprej« dostop do informacij, ki so na spletni strani, preko aplikacije, ki
bi si jo za posamezno občino naložili na svoj tablični računalnik ali pametni telefon. Lahko
bi ponujala vsaj klasične (informativne) vsebine, lahko pa bi bila tudi naprednejša in bi
omogoča realnočasovna obvestila o spremembah vsebin, neposrednem kontaktiranju s
predstavniki občine, o stanju vlog, ankete, posvetovanja itd. Mogoče zveni zapisano malce
futuristično, vendar podjetja iz zasebnega sektorja danes ponujajo prav to –
interaktivno aplikacijo, ki je postala vmesna pot med podjetjem in strankami
ter tako odvzela nekaj »prometa« osnovni spletni strani.
PONUDBA RAZLIČNIH VSEBIN, STORITEV IN POVEZAV NA OBČINSKIH
SPLETNIH STRANEH
Občinske spletne strani se razlikujejo po načinu delovanja, ponujajo različne možnosti in
različne povezave do drugih strani. S povezavami mislimo ciljano na povezave do
statističnega urada69, e-uprave70, sistema PISO71, spletne storitve moja občina72, iobčina73,
do vremenskega urada74, preko katerega imajo na spletni strani povezavo do svojega
kraja, in tudi do povezav s svojimi socialnimi spletnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter,
Google +, če jih imajo. Nekatere imajo celo YouTube kanal, preko katerega bi lahko
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Glej poglavje »Uporaba interneta in digitalni razkorak kot glavni predpostavki uporabe orodij
e-participacije«.
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Statistični urad Republike Slovenije: www.stat.si.
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Državni portal e-uprava: www.e-uprava.gov.si.
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Prostorski informacijski sistem občin: www.geoprostor.net.
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objavljale svoje video prispevke, kot so posnetki sej, nagovor župana75. Med analizo smo
sicer opazili, da potencial spletnih video servisov na slovenski lokalni ravni ni razširjen.
Potencial takih servisov je z vidika e-participacije zelo velik.
YouTube kanal je izvrstna rešitev za objavljanje svojih video prispevkov, saj ne stane nič.
Je izvrstna rešitev za občine, ki nimajo veliko finančnih sredstev, za naprednejšo spletno
stran. Nagovor župana preko YouTuba, ki bi mu sledilo aktivno odgovarjanje na
komentarje uporabnikov, bi bilo izvrstno dvosmerno komuniciranje, ki ne bi stalo čisto nič.
Razen časa župana ali kakšne druge občinske osebe, odgovorne za stike z javnostjo. In to
ni nič futurističnega. Izvrsten primer na nacionalni ravni, o katerem smo sicer že pisali, je
bivši predsednik vlade Združenega kraljestva, ki je spletni servis YouTube uporabljal kot
svoj neposredni dvosmerni stik z državljani Velike Britanije. Slovenske občine, kot so
Kamnik, Trebnje in druge, ki svoje strežnike obremenjujejo s posnetki sej, bi te video
vsebine lahko preselile na YouTube (ali kateri drugi podobni spletni servis) in tako
prihranjena sredstva usmerila v druge projekte. Tako bi lahko občani te seje (ali druge
video prispevke) komentirali tudi preko svojega profila ali pa v komentarjih dajali predloge
za obravnavo na naslednjih sejah. Seveda se pri tem lahko pojavi problem sovražnega
govora, ki pa se ga da omejiti z moderiranjem občinskega video portala. Načeloma
obstaja možnost sovražnega in drugega negativnega govora tudi na forumu
(nemoderiranem), v komentarjih novic itd., pa to vseeno ne ustavi tega, da so na spletni
strani.
SLABA PREGLEDNOST NEKATERIH OBČINSKIH SPLETNIH STRANI
Nekatere so manj pregledne, druge bolj, nekatere bolj ažurne, druge manj.
Moramo se zavedati, da je struktura spletne strani neposredno povezana z njeno
uporabnostjo. Navigacija na spletni strani mora biti preprosta in uporabniško prijazna.
Vsebina mora biti logična in pravilno razporejena, saj ni skrivnost, da ljudje obiščejo
spletno stran zaradi iskanja nekih informacij. Nekdo, ki bo iskal neko čisto osnovno
zadevo več kot pet minut, bo izgubil motivacijo za iskanje informacije ali kakega drugega
opravka preko spletne strani. Torej lahko rečemo, da spletne strani, ki omogočajo
uporabniku prijazno brskanje, podkrepljeno z uporabnim vsebinskim delom, povečujejo
stopnjo urejanja stvari preko spletne strani, kar bo v prihodnosti (z večanjem števila
računalniško pismenih ljudi) še bolj pomembno.
Z vidika preglednosti smo med opravljanjem analize oz. pridobivanjem podatkov za
namen analize ugotovili, da so, kljub temu da nekatere občinske spletne strani ponujajo
ogromno različnih vsebin, orodij in povezav, zelo nepregledne. Informacije so kar
»nametane« na spletno stran, tako da je bilo na nekaterih spletnih straneh iskano
informacijo ali orodje težko najti. Iskalnik na občinski spletni strani ni bil v veliko pomoč.
Tudi če smo vtipkali natančna gesla oz. ključne besede76, smo dobili zelo nenatančne in
zelo nepregledne rezultate. Torej, ali nismo našli ničesar ali pa smo dobili kup informacij, s
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katerimi si nismo mogli dosti pomagati. Lahko bi celo rekli, da je bolje, da iskalnik na
občinski spletni strani sploh ni integriran, kot pa da je ta nekakovosten in neuporaben za
iskanje. Če je že integriran, pa naj bo kakovosten in naj bo tudi postavljen na vidno
spletno mesto, saj smo med analizo ugotovili, da je bil v nekaterih primerih problem najti
že sam iskalnik na spletni strani, kar je samo po sebi malce ironično. Seveda pa vse krivde
tudi ne smemo pripisati lokalnemu iskalniku. Del krivde za slabe iskalne rezultate nosi tudi
slabo opremljanje spletnih strani s ključnimi besedami.
Iskano zadevo smo torej morali najti po naprednejši poti, in sicer tako, da smo uporabili
Google napredno iskanje77, preko katerega smo dobili odlične rezultate. Vendar se je
vseeno potrebno vprašati, zakaj smo sploh morali uporabiti iskalnik na spletni strani oz.
Google napredno iskanje. Če bi bila spletna stran narejena na uporabniku prijazen način,
bi lahko uporabnik vsaj večino stvari našel v relativno hitrem času, in sploh ne bi pomislil
na to, da bi uporabil tak ali drugačen iskalnik.
Nekatere spletne strani so problem nepreglednosti rešile s kazalom spletne strani (priloga
9). Kazalo prikaže spletno stran v obliki kazala vsebine. Spletna stran postane tako zelo
pregledna, saj lahko samo kliknemo na povezavo, ki jo želimo odpreti in pregledati.
Menimo, da je nepreglednost nekaterih občinskih spletnih strani velik problem.
Uporabniki, ki iščejo neko storitev, informacijo ali pa samo elektronski naslov osebe,
zaposlene na občini, lahko na takih nepreglednih straneh postanejo zelo zmedeni. Lahko
bi rekli, da pogosto sploh ne vedo, kje na spletni strani se nahajajo, kar posledično vodi
do tega, da spletno stran zapustijo in se lotijo urejanja zadeve na klasičen/tradicionalen
način. Če jih nepreglednost spletnih strani odvrne od opravila čisto preproste zadeve,
kako lahko potem pričakujemo uporabo naprednejših orodij e-participacije.
Mogoče bi bilo s tega vidika tudi dobro, da bi obstajala nekakšna enotna vizualna
podoba občinskih spletnih strani, saj smo ob pridobivanju podatkov ugotovili, da je
vsaka spletna stran drugačna od druge, in sicer z vsebinskega vidika, z vidika
strukture podatkov in navigacije po spletni strani. Enotno podobo spletnih strani bi
določili po temeljiti analizi želja uporabnikov (na nacionalni ravni za lokalno raven) in na
tak način organizirali vsebino na vseh spletnih straneh na uporabniku prijazen način. Kot
primer enotne vizualne podobe lahko navedemo spletni portal Moja občina, ki je
podrobneje predstavljen v petem poglavju.
AŽURNOST OBČINSKH SPLETNIH STRANI
Tako kot so nekatere občinske spletne strani manj pregledne kot druge, so tudi nekatere
strani bolj ažurne od drugih. Med pridobivanjem podatkov za analizo smo opazili, da imajo
nekatere spletne strani pod najnovejšimi informacijami predstavljene zadeve, ki so stare
nekaj mesecev ali pa še več. To pa se za resno in uradno občinsko spletno stran ne
spodobi. Ažurnost spletnih strani je zelo pomembna, pa naj gre za občinsko spletno stran
ali pa spletno stran zasebnega podjetja. Informiranost je z vidika e-participacije zelo
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pomembna in če je ažurnost, ki neposredno vodi k informiranosti, slaba, bodo uporabniki
podatke raje pridobivali iz drugih virov. Spletne strani so imele na prvi strani pod točko 1
objavljene novice, ki so bile stare že pol leta in več, ankete, ki so se navezovale na novo
leto, čeprav smo večji del analize naredili mesece po tem. Nekatere pa novic, obvestil,
anket in drugih stvari sploh niso imele opremljenih z datumom. Stare informacije,
informacije, ki niso opremljene z datumom vnosa, in druge vsebine zavajajo uporabnika
oz. občana ter tako zmanjšujejo zaupanje v lokalno oblast in tudi v reševanje zadev po
bolj tehnološko podprti poti.
Dejstvo je, da je minimum, kar lahko naredi občina, da postavi spletno stran, na kateri
objavi predpisano vsebino. Vendar je tudi dejstvo, da samo oblikovanje spletne strani in
postavitev na spletni strežnik danes, ko živimo v polnem razzmahu informacijske dobe, še
ni dovolj. Če stran ni optimizirana (torej jo je težko najti), če je grafično
nedovršena, neažurna, nepregledna, nedostopna, ima zastarele podatke
(ankete, novice, obvestila), je taka spletna stran skorajda enaka nič.
Našteti problemi so zelo pomembni tudi z vidika e-participacije. Vprašati se moramo, kaj
nam pomagajo napredna orodja e-participacije, če je anketno vprašanje staro pol leta,
odgovor župana (ali kakega drugega občinskega uradnika) na forumu pa je bil nazadnje
dodan več kot leto dni nazaj. Pa pustimo ob strani orodja e-participacije. Če bo stran
neažurna, vsebinsko nepregledna itd., jo bo obiskovalec zelo verjetno zapustil, še preden
bi taka orodja (e-participacije) sploh uporabljal.
Kar želimo s tem povedati je, da sama postavitev teh orodij na spletno stran ni dovolj,
ampak so z vidika uporabnosti spletne strani pomembne tudi druge (zgoraj) opisane
značilnosti oz. da se izrazimo še bolje – pomanjkljivosti.
UPORABA/NEUPORABA SOCIALNIH OMREŽIJ V LOKALNIH SKUPNOSTIH
Če pogledamo v ne tako oddaljeno zgodovino, lahko vidimo, da so ljudje internet
spremenili v sredstvo, ki omogoča realnočasovno komunikacijo. Za socialna omrežja lahko
rečemo, da so zadnji korak te transformacije, torej transformacije interneta kot orodja za
navadno podajanje informacij v orodje, ki povezuje ljudi, omogoča interakcijo med njimi
itd.
Namen naše analize sicer ni bil pregled uporabe teh omrežij, ampak smo skozi
pregledovanje spletnih strani občin opazili, da kar nekaj občin na svoji spletni strani
ponuja povezavo do svojega (sicer v večini primerov bolj ali manj neaktivnega) profila na
enem izmed popularnejših socialnih omrežij. Večinoma so imele občine svoj profil
ustvarjen na socialnem omrežju Facebook. Nekaj jih je imelo tudi svoj Twitter profil.
In zakaj se nam to zdi pomembno? Občine, ki imajo na svoji spletni strani povezavo do
svojega profila na socialnem omrežju, so dokazale, da je možno socialna omrežja
uporabiti kot nekakšen dodatek78 h kakršnemu koli bolj klasičnemu participativnemu
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pristopu. Danes se za namene komunikacije (vsaj pri mlajših ljudeh) bolj uporablja
Facebook kot pa npr. elektronska pošta, kot predstavnik klasičnega orodja e-participacije.
Če se občine v preteklosti niso izognile elektronski pošti, nagovorom lokalnih političnih
predstavnikov po radiju in televiziji ali pa samo podajanju informacije preko telefona ali pa
recimo lokalnega časopisa, potem ne vidimo razloga, da ne bi danes, ko so začeli odstotki
uporabe teh omrežij presegati ali pa se vsaj približevati uporabi drugih oblik komunikacije
in interakcije, začele aktivneje uporabljati teh omrežij. Ti novi mediji namreč predstavljajo
veliko priložnost za sodelovanje mlajšega dela populacije, še posebej tistega, ki se do
sedaj v politični participaciji nekako ni videl.
Kot smo že omenili , je kar nekaj občin, ki imajo preko svoje uradne občinske spletne
strani povezavo do spletne strani socialnega omrežja. Kot socialno omrežje mislimo
Facebook, ki je trenutno najbolj razširjen. Teh občin je 2479. Večina teh profilov je sicer
bolj ali manj formalne narave, torej so večinoma neaktivni. Z vidika aktivnosti občine na
svojem Facebook profilu moramo posebej pohvaliti dve občini, in sicer Grosuplje ter
Ivančna Gorica, ki sta na socialnem omrežju zelo aktivni.
Nekaj občin je aktivnih tudi na Twitterju. Posebej pa potrebno omeniti Občini Rogaška
Slatina in Slovenske Konjice, ki imata vzpostavljen svoj lasten YouTube kanal. Ta sicer
ponuja samo različne informativne vsebine glede dogajanja v občini, vendar je vseeno to
rešitev, ki bi jo lahko prevzela marsikatera občina, še posebej tiste, ki imajo manjši
proračun in si ne morejo privoščiti nalaganja video vsebin na spletno stran.
Predstavljeni podatki o uporabi oz. bolje rečeno neuporabi socialnih omrežij v slovenski
lokalni samoupravi za e-participacijo kažejo na neizkoriščenost potenciala teh omrežij za
e-participacijo. Vsaj na prvi pogled se namreč zdi, da je izkoriščenost socialnih omrežij na
nacionalni ravni dosti večja kot na lokalni. To gre verjetno pripisati tudi večjemu številu
ljudi, ki se jih mora »dotakniti« politika na nacionalni ravni, zato je tudi politikom in
političnim strankam bolj jasno, da morajo biti na teh omrežjih aktivni.
Dejstvo je, da bi ta omrežja lahko aktivneje uporabljali tudi na lokalni ravni. So namreč
veliko bolj interaktivna, cenovno ugodna (stanejo praktično nič) in imajo tudi potencial k
politični participaciji pritegniti mlajši del populacije. So tudi dosti hitrejša od objave na
spletni strani ali pa nagovora politične osebnosti preko televizije. Podajanje informacij in
posvetovanje (kar sta dva osnovna koraka e-participacije) je namreč pri socialnih omrežihj
možno že preko komentarjev uporabnikov.

8.2

STOPNJA E-PARTICIPACIJE PO POSAMEZNIH KORAKIH, GLEDE NA
ZASTAVLJENE INDIKATORJE

Glavni namen naše analize je analizirati stopnjo e-participacije v slovenskih lokalnih
skupnostih v smislu ponudbe orodij na njihovih uradnih občinskih spletnih straneh.
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Po zastavljeni metodologiji, kjer smo e-participacijo opredelili v treh korakih in jim določili
primerne indikatorje, smo pregledali vse spletne strani slovenskih občin. Tako smo dobili
podrobne rezultate za vse korake skupaj in tudi za vsak korak posebej. Indikatorji so bili
uporabljeni kot merilo stopnje e-participacije v slovenski lokalni samoupravi. Rezultati
vseh občin po posameznih korakih in glede na indikatorje so predstavljeni v spodnjih
tabelah.
8.2.1 ELEKTRONSKA INFORMACIJA
Kot smo že omenili, e-dostopa nimajo vse občine. Pri prvem delu analize se nismo usmerili
samo v to, ali ima občina e-dostop do informacij, ampak smo tudi raziskali in izmerili, do
katerih informacij imajo občani dostop.
Že prej smo pričakovali, da bomo od vseh treh korakov e-participacije (e-informacija,
e-posvetovanje in e-odločanje), ki smo jih raziskovali na občinskih spletnih straneh,
najbolj vzpodbudne oz. najboljše rezultate dobili prav pri tem prvem koraku. To smo
pričakovali iz čisto preprostega razloga, in sicer zato, ker gre pri tem koraku bolj ali manj
samo za podajanje informacij. Ta trditev je sama po sebi slišati zelo podcenjujoča, pa
vendar predstavlja e-informacija, ki jo lahko opredelimo kot enosmerno podajanje
informacij, potrebno osnovo za uspeh celovitega procesa e-participacije. Proces
enosmernega podajanja informacij smo merili z zastavljenimi indikatorji. Teh je skupaj 8,
in sicer (1.) programi in procesi, povezani z e-participacijo, (2.) struktura organov
občinskih služb, (3.) zakoni in predpisi, (4.) finančne informacije, (5.) dnevni red, letna
poročila, rezultati in dokumenti, (6.) obvestila, (7.) RSS ter (8.) statistični podatki.
Tabela 12: Število doseženih indikatorjev po posameznih korakih (e-informacija)

Elektronska
informacija

Korak
e-participacije

Indikatorji posameznega
koraka oz.
procesa
Programi in procesi
Struktura organov
občinskih služb
Zakoni in predpisi
Finančne informacije
Dnevni red, letna poročila,
rezultati in dokumenti
Obvestila
RSS
Statistika

185

Najvišji
možni
rezultat
(št. občin)
212
212

87,3

191
157
191

212
212
212

90,1
74,06
90,1

198
26
122

212
212
212

93,4
12,3
57,5

Rezultat

Vir: lasten, priloga 10
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%

Prvi indikator procesa e-informacije je povezan s predstavljenimi informacijami o različnih
programih in procesih, povezanih z e-participacijo. Teh je relativno malo. Podrobnejše
informacije o tem so imele samo nekatere občine, večinoma tiste, ki so imele na spletni
strani vgrajena naprednejša orodja.
Struktura organov občinskih služb (primer je prikazan v prilogi 11) oz. organigram
občinskih služb določa temeljno organizacijo delovanja občine oz. hiearhijo (piramidna
povezanost organizacijskih enot) in njihovo medsebojno povezanost, ki skupaj tvorijo
celoto. Vzpostavljena mora biti takšna struktura oz. takšen sistem medsebojnih povezav,
ki zagotavlja optimalno izvrševanje upravnih in drugih ciljev občine. Strukturo organov
občinskih služb je na svoji spletni strani predstavila večina, in sicer dobrih 87
% vseh občin80. Poznamo sicer več modelov strukture organov občine81, vendar se v
podrobnosti razčlenjevanja po občinah nismo poglobili.
Tretji indikator, ki meri proces e-informacije, so zakoni in predpisi, dosegljivi na občinskih
spletnih straneh. Njihov pomen je z vidika e-participacije zelo velik, saj se z njimi urejajo
najrazličnejša življenjska področja občanov. Temeljni splošni akt občine, ki je bil tudi
osnova za raziskovanje dosegljivosti zakonov in predpisov na občinskih spletnih straneh,
je statut. Ta je po Zakonu o lokalni samoupravi opredeljen kot temeljni splošni akt
posamezne občine (ZLS, 65. člen). V istem členu tega zakonu je tudi opredeljeno, da
občina ureja svoje zadeve tudi z drugimi pravnimi sredstvi, kot so različni predpisi, odloki,
odredbe, pravilniki in drugi akti. Vrste omenjenih splošnih aktov (predpisov) so
podrobneje opredeljene v 21., 29., 31., 32., 36., 64. in 65. čl. Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS, 2013). Ugotovili smo, da ima kar 191 občin, kar je dobrih 90 %, na
svojih spletnih straneh predstavljene različne zgoraj opredeljene splošne akte, ki jih lahko
občani prosto pregledajo in uporabijo za svoje potrebe. Enosmerne informacije o splošnih
pravnih aktih so v slovenski lokalnih samoupravi torej dobro pokrite oz. zagotovljene.
Naslednji indikator procesa e-informacije so bile finančne informacije občine. Tukaj smo
se podrobneje usmerili samo v občinski proračun. Z vidika e-participacije so enosmerne
informacije o proračune pomembne, ker lahko občani vidijo, kako in na kakšen način se
porabljajo javna sredstva ter kako velika so. Ti podatki so izrecno točni, saj že 148. člen
Ustave Republike Slovenije določa, da morajo biti vsi prihodki in izdatki lokalnih skupnosti
za financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih (URS, 148. člen). Občinski
proračun je poleg zaključnega računa82 tudi obvezni splošni akt občine, kar je predpisano
v Zakonu o javnih financah (ZJF, 1999) in Zakonu o financiranju občin (ZFO, 1994). Po
pregledu vseh občin smo ugotovili, da jih od možnih 2012 informacije o občinskem
proračunu ponuja 157, kar je dobrih 74 odstotkov. Tukaj moramo poudariti, da smo med
občine, ki ponujajo pregled financ, šteli samo tiste, ki ta pregled res ponujajo, torej imajo
80

Upoštevali smo tudi povezavo do strukture občin na spletno stran Lex localis, kar je bistveno
dvignilo odstotek.
81
(1.) Model funkcijske organiziranosti, (2.) panožni model organiziranosti in (3.) matrični model
organiziranosti.
82
Medtem, ko proračun predvideva prihodke in odhodke, pa zaključni račun prikaže razliko med
prihodki in odhodki za prejšnje proračunsko leto (Lex localis, 2013).
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na spletni strani dokument, ki ima podrobneje razčlenjene prihodke in odhodke v kakršni
koli obliki83. To poudarjamo zaradi tega, ker so nekatere občine kot »finančni dokument«
na spletni strani ponujale samo odlok o sprejetju proračuna, ki pa podrobnih informacij o
predvidenih odhodkih in prihodkih ni imel, zato ga nismo mogli šteti kot dokument, ki
ponuja podrobne finančne informacije občine.
Peti indikator koraka, ki meri ponudbo e-informacije na občinskih spletnih straneh, so
dnevni redi sej, letna poročila, rezultati in dokumenti. S tem so v večini mišljena poročila
občinskega sveta, končni rezultati dela občine, dnevni redi sej itd. Teh informacij je bilo
na spletnih straneh občin veliko. Omenjene informacije je imelo na svojih straneh
objavljenih 191 občin, kar je dobrih 90 odstotkov vseh. Vendar nekatere občine (sicer jih
ni veliko) ponujajo še več naprednih funkcij za podajanje informacij, ki so opredeljene v
tem indikatorju. Ne ponujajo samo dnevnih redov sej, letnih poročil itd. v normalni obliki
(torej v obliki dokumenta *pdf), ampak ponujajo video oz. avdio vsebine. Občani si torej
lahko informacije, ki smo jih opredelili v tem indikatorju, ogledajo kar na posnetku. V
nekaterih primerih si jih lahko ogledajo tudi preko neposrednega prenosa na občinski
spletni strani. Primer občine, ki ponuja neposredni ogled sej, je Maribor (mestna občina).
Po kratkem pregledu zgodovine neposrednega prenosa sej smo zasledili, da so to možnost
v preteklosti ponujale tudi druge občine, vendar je ne ponujajo več. Posnete seje v
vpogled ponujajo štiri občine. Dve od teh ponujata posnetke neposredno preko svoje
spletne strani, ostali dve pa preko servisa za objavljanje videoposnetkov YouTube oz.
Vimeo. Potencial objave na teh servisih je z vidika e-participacije zelo velik, saj omogoča
komentarje občanov (in tudi drugih) o zadevah, o katerih se razglablja na videoposnetku.
Tak kanal (YouTube) smo zasledili tudi še na dveh ostalih občinah, vendar ni bil v uporabi.
Naslednji indikator procesa e-informacije, ki smo ga raziskovali, so bila obvestila na
občinskih spletnih straneh. Ta indikator je šesti od skupno osmih indikatorjev procesa einformacije. Kot smo tudi pričakovali, je bila zastopanost tega indikatorja na občinskih
spletnih straneh zelo velika. Obvestila in novice na spletni strani ima kar 198 občin, kar je
dobrih 93 % vseh slovenskih občin. Zastopanost obvestil na občinski spletni strani torej ni
problem. Problem je v njihovi ažurnosti. Med pridobivanjem podatkov za analizo smo
namreč opazili, da ima mnogo občin med obvestili in novicami zastarele informacije.
Nekatere občine so imele na prvi strani občinske spletne strani obvestila, stara kar nekaj
mesecev, kar je samo po sebi nedopustno. Vsebina spletne strani je namreč ključna, če
pa je zastarela, nima smisla, da sploh obstaja, oziroma nima smisla, da obstaja na prvi
(vstopni) strani občinske spletne strani, saj sodi zastarela vsebina v arhiv. Potrebno se je
zavedati, da uporabniki na spletno stran ne vstopajo zaradi njene grafične in tehnične
dovršenosti (ki sta sicer tudi zelo pomembni), ampak vstopijo, da bi zvedeli neko
informacijo ali opravili neko storitev.
Predzadnji (sedmi) indikator, ki meri korak e-informacije, se imenuje RSS. Je tehnologija,
ki sprotno obvešča, da so spletna mesta, na katera se uporabnik vnaprej naroči,
83

Z izrazom »kakršna koli oblika« mislimo na to, da so lahko podatki navedeni na spletni strani ali
pa v posebnem dokumentu (*pdf).
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posodobila svojo vsebino. Tako uporabniku ni potrebno vsakokrat posebej obiskati spletne
strani samo zato, da bi pregledal, ali je bila ta posodobljena. Spletne strani, ki uporabljajo
RSS protokol, imajo po navadi posebno oznako z napisom RSS v oranžnem polju. Ta
indikator procesa e-informacije je zelo pomemben, saj je prvi in hkrati edini indikator tega
koraka, ki je tehnološko napreden. Dostop do informacij preko protokola RSS je imelo 26
občin, kar predstavlja dobrih 12 % vseh.
Osmi in hkrati zadnji indikator e-informacije pa so statistični podatki. Tukaj smo
raziskovali, koliko slovenskih občin ima na svoji spletni strani na vpogled dostopne
statistične podatke o svoji občini. S tem mislimo podatke o številu prebivalcev, velikosti
občine (v km2), o številu (in navedbi) naselij, ki pripadajo občini itd. Dostop do teh
podatkov je imelo na svoji spletni strani 57 % občin. Ti podatki so bili dostopni na dva
načina, in sicer (1.) so bili navedeni kar v predstavitvenem besedilu občine ali (2.) pa so
bili predstavljeni na posebni spletni podstrani. Prvi način predstavitve teh podatkov je bil
zelo nedovršen in neposrečen, saj se podatki v številski obliki izgubijo med besedilom,
poleg tega pa ljudje ne vedo, kje točno naj te podatke iščejo, saj niso označeni kot
statistični podatki, ampak kot predstavitev občine. V drugem načinu so ti podatki
dostopnejši in tudi natančneje predstavljeni. Zanimivo pa je, da mnogo občin nima
predstavljenih niti osnovnih statističnih podatkov, kljub temu da imajo na dolgo razloženo
zgodovino in trenutno stanje občine.
8.2.2 ELEKTRONSKO POSVETOVANJE
Drugi korak e-participacije se imenuje elektronsko posvetovanje. Če gre pri prvem koraku
(e-informacija) za enosmeren proces, pa je e-posvetovanje zaradi svojega odnosa med
oblastjo in ljudmi že dvosmeren proces. Dvosmeren zato, ker oblast z orodji eposvetovanja pridobiva povratne informacije od ljudi. Torej je e-posvetovanje sestavljeno
iz dveh zadev, in sicer interakcije med ljudmi ter institucijami oblasti. V tem koraku, ki ga
opredeljujemo (Združeni narodi, 2008, 2010) kot drugi korak e-participacije, se ideje,
mnenja, pritožbe in v skrajnem primeru tudi čustva »oddajajo« do vladnih institucij preko
sodobnih spletnih komunikacij, kot so neuradne ankete, oglasne deske, klepetalnice in
direktno komuniciranje, spletni blogi, orodja povratne informacije itd.
Proces dvosmernega komuniciranja smo merili z zastavljenimi indikatorji. Teh je skupaj 7,
in sicer (1.) anketa, (2.) vprašalniki, (3.) trditve, pritožbe in povratne informacije, (4.)
direktno komuniciranje, (5.) dostopnost kontaktnih elektronskih naslovov kontaktnih oseb,
(6.) spletni blogi ali povezave do njih ter (7.) druge elektronske storitve e-posvetovanja.
Tabela 13: Število doseženih indikatorjev po posameznih korakih (e-posvetovanje)

Elek
tron
sko
pos

Korak
e-participacije

Indikatorji posameznega
koraka oz.
procesa

Rezultat

Ankete
Vprašalniki

33
0
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Najvišji
možni
rezultat
(št. občin)
212
212

%

15,6
0

Trditve, pritožbe in
povratne informacije
Spletne klepetalnice in
direktno komuniciranje
Dostopnost elektronskih
naslovov kontaktnih oseb
Spletni blogi ali povezave
do njih
Elektronske storitve

3

212

1,4

13

212

6,1

162

212

76,4

0

212

0

17

212

8

Vir: lasten, priloga 10
Prvi in drugi indikator so anketa in vprašalniki. Mnogi ta pojma enačijo, za potrebe naše
analize pa smo ju podrobneje razločili, in sicer tako, da anketa pomeni samo eno
vprašanje z več možnimi odgovori, medtem ko vprašalnik dovoljuje več tipov vprašanj.
Vprašalnika po pričakovanjih ni imela niti ena občina, medtem ko jih je imelo anketo na
spletni strani 33. Zanimivo, da se je število anket v primerjavi z letom 2006 zmanjšalo, saj
je takrat imelo aktivno anketo na spletni strani 64 občin (Kvas, 2006, str. 50), kar je
skorajda enkrat več. Opazili smo tudi, da je bilo nekaj anket neaktivnih in tudi zastarelih.
Opozoriti moramo tudi na problem nerealnih rezultatov anket. Do njih pride, ko
anketa nima možnosti vpogleda v rezultat, potem pa uporabniki izberejo en
odgovor samo zato, ker hočejo videti razmerje rezultata, kar posledično vodi v
popačenje rezultata ankete.
Tretji indikator e-posvetovanja so bile različne trditve in pritožbe ter povratne informacije
na spletni strani. Občin, ki bi zagotavljale te informacije, je bilo izredno malo, in sicer
samo dober odstotek. Te občine so imele na vidnem mestu izpostavljena različna mnenja
svojih občanov. Občine, ki so imele to izpostavljeno, so Maribor, Rečica ob Savinji in
Laško.
Različne oblike direktnega komuniciranja je naslednji indikator koraka e-posvetovanja. Z
direktnim komuniciranjem ne mislimo na komuniciranje preko elektronske pošte in
različnih aplikacij, ki oponašajo elektronsko pošto84, ampak na posebne servise, ki
omogočajo direktno komuniciranje.
Dostopnost elektronskih naslovov kontaktnih oseb je naslednji in hkrati verjetno tudi
najpomembnejši indikator tega koraka. Pomemben je zaradi tega, ker omogoča
neposredno enosmerno ali dvosmerno komuniciranje občanov z občino. Dostopne
elektronske naslove je imelo 162 občin, kar je dobrih 76 % vseh. Pri tem smo upoštevali
samo tiste občine, ki so imele celovit seznam elektronskih naslovov, ne pa tistih, ki so
imele npr. dostopen samo naslov župana.
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Kontaktni obrazec.
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Pri tem koraku sta ostala samo še dva indikatorja, in sicer spletni blogi ter elektronske
storitve. Spletnih blogov ne uporablja niti ena slovenska občina oz. njen predstavnik,
medtem ko različne oblike elektronskih storitev z vidika e-posvetovanja (npr. možnost
elektronskega sporočila, ki mu sledi objava v spletnem časniku z odgovorom) ponuja 8 %
občin.
8.2.3 ELEKTRONSKO ODLOČANJE
Zadnja faza e-participacije po naši opredelitvi se imenuje elektronsko odločanje. Ta faza
gre še korak dlje od prvih dveh, saj gre pri njej že za nekakšen partnerski odnos med
državo (občino) in državljani (občani). V tej fazi lahko fizična oseba aktivno sodeluje pri
oblikovanju politike. Državljanska aktivna participacija se v tem koraku pojavi s
posredovanjem državljanskih možnosti do oblasti (Združeni narodi 2008, 2010). Lahko
torej rečemo, da imajo ideje, mnenja, pritožbe itd. neposreden vpliv na politične odločitve,
načrte, programe in cilje (Moreno in Traverso, 2010, str. 45). Končna odločitev sicer ni v
njegovih rokah, ampak je v rokah oblasti, vendar je oseba v tem koraku vseeno
pomemben dejavnik. Proces e-odločanja smo merili z zastavljenimi indikatorji, in sicer (1.)
razpravljalni forumi, (2.) arhiv preteklih forumov, (3.) opaznost in objava državljanskih
vložkov, (4.) opaznost rezultatov teh vložkov, (5.) elektronske peticije in (6.) elektronske
volitve.
Tabela 14: Število doseženih indikatorjev po posameznih korakih (e-odločanje)

Elektronsko
odločanje

Korak

Indikatorji posameznega
koraka oz.
procesa

Rezultat

8
8
15

Najvišji
možni
rezultat
(št. občin)
212
212
212

Razpravljalni forumi
Arhiv preteklih forumov
Opaznost in objava
državljanskih vložkov
Opaznost rezultatov
državljanskih vložkov in mnenj
Elektronske peticije
Elektronske volitve

3,8
3,8
7,08

14

212

6,6

0
0

212
212

0
0

%

Vir: lasten, priloga 10
Prvi in drugi indikator se navezujeta na izražanje mnenj preko forumov ter na njihov
arhiv. Zanimivo je, da forum uporablja samo osem občin. Če primerjamo stanje iz leta
2006, ko je bilo forumov kar 26 (Kvas, 2006, str. 57), lahko rečemo, da je prišlo do
velikega upada. Razlogi za zapiranje forumov so verjetno številni, vendar lahko sklepamo,
da je do tega prišlo zaradi neaktivnosti in sovražnega govora, saj smo te pojave opazili
tudi na še aktivnih forumih.
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Opaznost in objava državljanskih vložkov ter opaznost rezultatov sta naslednja indikatorja,
s katerima smo merili proces e-odločanja. Z vidika e-participacije sta objava in rezultat oz.
odgovor na objavo zelo pomembna, saj je to glavni smisel tega procesa e-odločanja, torej
da državljani (občani) s svojimi vložki vplivajo na javne zadeve. Občin, ki so ponujale ta
»servis«, je bilo 15 oz. dobrih 7 odstotkov, objavo rezultatov pa je ponujalo 14 občin.
Občine so objavo državljanskih vložkov rešile na različne načine. Na najpreprostejši način
so to rešile občine, ki so mnenja, dobljena preko elektronske pošte ali kontaktnega
obrazca, tudi objavile in pripisale tudi svoje poglede na mnenje oz. podale odgovor.
Nekatere so integrirale posebno podstran, kjer so lahko občani napisali svoje predloge,
pobude, pritožbe in pohvale, na katere so potem predstavniki občine odgovorili, spet
druge so vzpostavile napredne servise (primer je Servis 48 Občine Celje), ki kot
interaktivna, javno dostopna aplikacija vzpodbujajo svoje občane k sodelovanju. Vendar
so ti tehnološko napredni servisi finančno draga rešitev in si jih občine z majhnim
proračunom ne morejo privoščiti. Glede na to, da ogromno občin (tudi finančno slabših)
izdaja občinsko glasilo v obeh oblikah (klasična in digitalna), bi bila z vidika e-participacije
smotrna objava državljanskih vložkov ter odgovorov na njihova vprašanja tudi v teh
glasilih.
Zadnja dva indikatorja procesa e-odločanja so elektronske peticije in elektronske volitve,
vendar teh orodij na spletni strani ni implementirala nobena občina, kar je seveda
razumljivo, saj se uporaba teh orodij (še posebej orodja volitev) zdi na lokalni ravni
futuristična. Nezavezujoča e-peticija pa bi bila odlična rešitev za preverjanje javnega
mnenja na lokalni ravni. Na spletu obstaja dosti brezplačnih rešitev e-peticij, ki so zaradi
svoje narave prosto dostopne tudi za uporabo na občinskih spletnih straneh.

8.3

STOPNJA E-PARTICIPACIJE GLEDE NA GEOGRAFSKO RAVEN

Prva delitev in primerjava občin, ki smo jo naredili, je delitev občin glede na regijo, in
sicer smo primerjali 12 uradnih statističnih regij ter tako ugotovili, kakšno je razmerje med
doseženimi indikatorji glede na regije. Uradne statistične regije v Republiki Sloveniji so:
(1.) Pomurska, (2.) Podravska, (3.) Koroška, (4.) Savinjska, (5.) Zasavska, (6.)
Spodnjeposavska, (7.) Jugovzhodna, (8.) Osrednjeslovenska, (9.) Gorenjska, (10.)
Notranjo-kraška, (11.) Goriška in (12.) Obalno-kraška (Wikipedia, 2013). Občine smo tako
sprva razvrstili glede na regije, ki jim pripadajo. Nadalje smo izračunali povprečje stopnje
e-participacije, kar smo izračunali tako, da smo izračunali stopnjo za vsako občino
posebej. Stopnjo posamezne občine smo izračunali tako, da smo sešteli
dosežene indikatorje, jih delili z najvišjim možnim številom indikatorjev (21) in
pomnožili s 100*. Glede na posamezno regijo, v katero spadajo posamezne občine,
smo potem izračunali povprečje stopnje in tako dobili rezultate, po katerih smo lahko
razvrstili posamezne regije. Rezultati so predstavljeni v tabeli 15.
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Tabela 15: Stopnja e-participacije glede na regijo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Statistične regije

Število
občin v
regiji

Povprečje
stopnje*

Zasavska
Spodnjeposavska
Goriška
Gorenjska
Podravska
Jugovzhodna
Obalno-kraška
Savinjska
Osrednjeslovenska
Notranjsko-kraška
Koroška
Pomurska

3
4
13
18
40
21
8
33
26
6
12
28

38,10
33,33
32,97
31,22
31,07
31,07
30,36
30,16
29,85
27,78
27,78
26,19

Vir: lasten, priloga 10
V zgornji tabeli vidimo rezultate analize stopnje e-participacije glede na regijo. Povprečno
število občin na regijo je 18. Povprečje vseh občin skupaj je 30,82.
Najvišjo povprečno vrednost indeksa e-participacije imajo občine iz Zasavske regije. Velja
omeniti, da so v tej regiji samo 3 občine, kar je zelo pripomoglo k višjemu povprečju. Med
temi občinami je k dobremu rezultatu največ prispevala Občina Trbovlje. Pričakovano se
je na zadnje mesto uvrstila Pomurska regija s povprečjem 26,19.
In katere občine so zmagale v drugih regijah? V Spodnjeposavski regiji se je najbolje
uvrstila Občina Brežice, najslabše pa Občina Kostanjevica na Krki. V Goriški regiji je bila
zmagovalka Občina Nova Gorica, ki je mestna občina, medtem ko se je najslabše v tej
regiji uvrstila Občina Cerkno. V Gorenjski regiji se je pričakovano na prvo mesto zavihtela
Mestna občina Kranj, najslabše uvrščena v tej regiji pa je bila Občina Jezersko. Podravska
regija, ki je največja po številu občin, ima najbolj razvito občino Maribor. Ta mestna
občina je po številu indikatorjev tudi najbolj razvita občina v celi državi. Na zadnje mesto
se je uvrstila Občina Kungota. V Jugovzhodni regiji, v kateri je 21 občin, je zmagala
Mestna občina Novo mesto, medtem ko je zadnje mesto dosegla Občina Mirna. V ObalnoKraški regiji je najvišjo stopnjo dosegla Mestna občina Koper. Zadnje mesto so si razdelile
tri občine, in sicer Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. V Savinjski regiji, ki po številu občin
sodi na drugo mesto, je najvišjo stopnjo dosegla Občina Laško. Zanimivo je, da je
prehitela Mestno občino Celje, kar je malce nepričakovano. Najslabše se je uvrstila Občina
Prebold. V Osrednjeslovenski regiji je pričakovano najvišjo stopnjo dosegla občina
Ljubljana, najslabšo uvrstitev pa Občina Grosuplje. Notranjsko-kraška prvakinja je Občina
Cerknica, najslabše pa se je uvrstila Občina Loška Dolina. Koroška zmagovalka je Mestna
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občina Slovenj Gradec, ki si deli prvo mesto z Občino Ribnica na Pohorju, medtem ko je
najslabše uvrščena Občina Muta. V Pomurski regiji se je najviše uvrstila Občina Lendava,
medtem ko se je najslabše uvrstila občina Ljutomer, ki spletne strani sploh nima.
Zanimivo je, da se Mestna občina Murska Sobota ni uvrstila na prvo mesto, kar smo
nekako pričakovali.
Navedeni in opisani podatki glede občin nam povedo samo to, kar smo izmerili. Ne
povedo nič več in nič manj. Izračunane povprečne stopnje glede na regijo nam povedo,
katere regija je dosegla najboljši rezultat in katera najslabši. To na pove veliko, vendar ne
vsega. Kot primer lahko navedemo Zasavsko regijo, ki je dosegla najboljši rezultat, vendar
moramo poudariti, da so v tej regiji samo tri občine, ki so v povprečju dosegle dobre
rezultatei kar je zelo vplivalo na uvrstitev. Kar hočemo reči, je to, da več občin ima regija,
večje možnosti ima, da se bo med njimi znašla kakšna zelo nerazvita, kar bo neposredno
vplivalo na povprečje stopnje glede na regijo.
In kakšen je vpliv razvitosti regije na ponudbo orodij e-participacije na občinskih spletnih
straneh? Del prve hipoteze pravi, da geografska umestitev občine vpliva na
ponudbo orodij e-participacije.
Po skrbnem pregledu možnosti za preveritev te hipoteze smo naleteli na Indeks ISSO
(2013), ki po različnih kazalnikih meri razvitost vseh občin.
»Indeks ISSO (Zlati kamen, 2013) je sestavljen indeks, v katerega je vključenih 43
kazalnikov. Ti kazalniki so razdeljeni na osem skupin, ki merijo gibanja na področju
demografije, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na
trgu dela in na področju izobrazbe, elemente kakovosti življenja, stopnjo socialne kohezije
in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Za vsako od teh skupin je pripravljen poseben
indeks – iz teh »podindeksov« je na koncu sestavljen indeks ISSO« (Zlati kamen, 2013).
In kakšne so povprečne vrednosti indeksa glede na regije? In kako se občine razlikujejo
znotraj regije (glej prilogo 12)?
Najbolj razvita je Gorenjska statistična regija s povprečno vrednostjo indeksa 54,17. V tej
regiji je nesporna zmagovalka Občina Cerklje, ki je na državni ravni dosegla drugo mesto.
Zadnjeuvrščena v zmagovalni regiji je Občina Jesenice.
Pričakovano je zadnje mesto v razvitosti občin dosegla Pomurska regija z indeksom 43,22.
Ta regija je zadnje mesto zasedla tudi v naši raziskavi. Zgovoren je podatek, da je
najbolje uvrščena občina v tej regiji (Odranci) v nacionalnem merilu po indeksu ISSO
dosegla komajda 73. mesto. Zadnje mesto je pričakovano dosegla Občina Hodoš.
Rezultati v drugih regijah pa so naslednji: v Podravski regiji je najvišje mesto dosegla
Občina Sveta Ana z indeksom 53,17. Na Koroškem ni bilo posebnih presenečenj, saj je
prvo mesto zasedla mestna občina (Slovenj Gradec). Na zadnje mesto se je uvrstila
Ribnica na Pohorju z indeksom 42,05. V Savinjski statistični regiji so zmagale Zreče, ki so
dosegle visoko 7. mesto tudi na nacionalni ravni. Zanimiv je tudi pogled na Jugovzhodno
regijo, v kateri se je najbolje uvrstila Občina Mirna Peč, ki je kot predstavnica majhnih
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podeželskih občin v nacionalni razvrstitvi dosegla visoko 17. mesto. Bloke so se uvrstile na
najvišje mesto v Notranjsko-kraški regiji z indeksom ISSO 51,11, medtem ko je v Goriški
regiji zmagala Občina Šempeter-Vrtojba (60,17). Sežana, kot zmagovalka Obalno-kraške
regije, pa je dosegla indeks 57,17 (Zlati kamen, 2013).
Ostane samo še Osrednjeslovenska regija, ki smo jo namenoma pustili za konec. Glede
uvrstitve občin smo imeli v tej regiji (enako kot v drugih) predhodna pričakovanja, ki pa
se nekako niso uresničila. V tej regiji bi kot nesporno zmagovalko pričakovali občino
Ljubljana, ki pa zaseda »šele« tretje mesto. Ljubljano (kot prestolnico Slovenije) smo na
prvem mestu pričakovali zato, ker je geografsko, kulturno, znanstveno, ekonomsko,
politično in administrativno središče Republike Slovenije (Wikipedia, 2013). Zakaj je temu
tako? V indeks ISSO so vključene relativne vrednosti, torej vrednosti, ki so preračunane
na število prebivalcev (Zlati kamen, 2013). Na rezultat vpliva tudi to, do se bolje uvrstijo
občine z bolj uravnoteženim razvojem. Zato se dosti uvrstitev na tem indeksu na sklada s
splošnimi pričakovanji.
Zanimivo pa je, da indeks ISSO (2013) kaže nek znani oz. bolje povedano pričakovani
vzorec (Zlati kamen, 2013). Povprečne vrednosti regij iz zahodnega dela
Republike Slovenije so nad povprečjem (+ Savinjska), medtem ko so regijske
vrednosti vzhodne polovice države pod povprečjem. Vrednost povprečja indeksa
ISSO je 50,13. To je bilo tudi nekako pričakovano.
V naši raziskavi pa pride pri primerjavi regij do ogromnih razlik (grafikon 3). Samo tri
regije, ki so glede na razvitost uvrščene nad povprečjem (priloga 10), so glede na
povprečno stopnjo e-participacije (grafikon 3) v zgornji polovici. Povprečna vrednost je
30,84. Te regije so Goriška, Gorenjska in Obalno-kraška. Ostale regije so glede na indeks
ISSO dosegle podpovprečne vrednosti.
Opisano je v obliki primerjave obeh indeksov grafično prikazano grafikonu 3.
Grafikon 3: Grafična primerjava indeksov
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Iz te primerjave lahko izpeljemo, da ni nujno, da razvitost posamezne regije vpliva tudi na
stopnjo e-participacije posamezne regije. Prvi del naše prve hipoteze, ki se nanaša
na geografsko umestitev občine in njen vpliv na ponudbo orodij e-participacije,
torej ne drži.
Če na ponudbo e-participacije ne vpliva regija oz. razvitost regije, pa nanjo vpliva
proračun oz. finančna moč občine. To bomo dokazali v naslednjem podpoglavju.

8.4

STOPNJA E-PARTICIPACIJE GLEDE NA FINANČNO MOČ OBČINE

Druga primerjava, ki smo jo opravili glede na zbrane podatke, je primerjava občin glede
na njihov proračun85. Prva hipoteza pravi, da poleg geografske lege in velikosti občine na
občinsko ponudbo orodij za e-participacije vpliva tudi velikost letnega proračuna občine.
Namen tega dela analize je bil prav to – ugotoviti, ali imajo občine z večjim proračunom
na svoji spletni strani večjo ponudbo e-orodij oz. večjo stopnjo e-participacije v primerjavi
z občinami z manjšim proračunom.
Za preverjanje te hipoteze smo občine najprej razdelili v štiri proračunske kategorije, in
sicer (1.) občine z več kot 20 milijoni letnega proračuna, (2.) občine s
proračunom, ki se giblje med 10 in 20 milijoni evrov, (3.) občine s proračunom
med 5 in 10 milijoni evrov ter (4.) občine, ki imajo manj kot 5 milijonov evrov
proračuna. Občine smo tako sprva razvrstili glede na proračunsko kategorijo, ki ji
pripadajo. Nadalje smo uporabili enako metodo kot pri prvem delu analize (glede na
statistično regijo), in sicer tako, da smo izračunali povprečno stopnjo e-participacije glede
na posamezno kategorijo. To smo izračunali tako, da smo vsaki občini posebej izračunali
stopnjo. Stopnjo posamezne občine smo izračunali tako, da smo sešteli
dosežene indikatorje, jih delili z najvišjim možnim številom indikatorjev (21) in
pomnožili s 100*. Glede na posamezno proračunsko kategorijo v katero smo razvrstili
občine glede na letni proračun smo potem izračunali povprečje stopnje in tako dobili
zanimive rezultate, kateri so predstavljeni v tabeli 16. Grafično so predstavljeni tudi v
prilogi 13.
Tabela 16: Stopnja e-participacije glede na finančno moč občine

Proračunske kategorije
1
2
3
4

več kot 20.000.000,00 evrov
med 20.000.000,00 in
10.000.000,00 evrov
med 10.000.000,00 in 5.000.000,00
evrov
manj kot 5.000.000,00 evrov

85

Število občin glede
na kategorijo
28

Povprečje stopnje
e-participacije*

42

33,45

56

28,32

86

28,24

36,05

Za analizo smo uporabili podatke o občinskih proračunih iz leta 2012, saj so ti v celoti dostopni za
vseh 212 občin.
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Vir: lasten, priloga 10
Kot vidimo v zgornji tabeli, je najmanj občin (28) v najvišji proračunski kategoriji, medtem
ko jih je največ (86) v najnižji proračunski kategoriji.

Kot zanimivost lahko omenimo, da je skupni seštevek proračunov občin, ki so v najnižji
proračunski kategoriji in jih je največ, »le« 282.976.350,00 evrov, kar pa je vseeno
skorajda 4-krat manj od skupnega zneska 28 občin, ki smo jih uvrstili v najvišjo
proračunsko kategorijo. Skupni znesek občin v najvišji proračunski kategoriji znaša
1.272.673.809,00 evrov. Iz tega lahko izpeljemo, da kljub temu da je finančno šibkejših
občin veliko oz. glede na zgornje proračunske kategorije največ, le-te državo stanejo dosti
manj kot veliko manj finančno močnejših občin.
Že v prejšnjem podpoglavju smo omenili, da na stopnjo e-participacije občin vpliva
finančna moč občine oz. njen proračun. Dokaz, da ta trditev drži, lahko vidimo v zgornji
tabeli. Stopnja e-participacije je največja pri občinah, ki spadajo v najvišjo proračunsko
kategorijo, 36,22. Občine, ki spadajo v drugo proračunsko kategorijo, so imele nekoliko
nižjo povprečno stopnjo e-participacije (33,45), medtem, ko so občine, ki spadajo v tretjo
proračunsko kategorijo, dosegle stopnjo e-participacije 28,32. Najnižjo povprečno stopnjo
e-participacije (28,24) so (pričakovano) dosegle občine, ki imajo najmanjši proračun.
S tem smo dokazali, da imajo »bogatejše« občine večjo povprečno stopnjo e-participacije
in »revnejše« občine manjšo. Proračun tako vpliva na ponudbo orodij e-participacije na
občinskih spletnih straneh. Del prve hipoteze, ki pravi, da na ponudbo orodij
e-participacije vpliva velikost letnega proračuna občine, tako drži.

8.5

STOPNJA E-PARTICIPACIJE GLEDE NA ŠTEVILO PREBIVALCEV

Naslednja primerjava, ki smo jo opravili glede na zbrane podatke, je primerjava občin
glede na njihovo velikost. S tem ne mislimo na velikost glede na km2, ampak na velikost
glede na število prebivalcev. Namen te delitve oz. primerjave je potrditi oz. ovreči zadnji
del prve hipoteze, ki pravi, da na ponudbo orodij e-participacije v občinah vpliva tudi
njihova velikost. Z drugimi besedami je bil torej cilj ugotoviti, ali imajo večje občine na
svoji spletni strani večjo ponudbo elektronskih orodij e-participacije kot manjše.
Tako kot pri finančni analizi, kjer smo občine razvrstili v posamezne proračunske
kategorije glede na velikost proračuna, smo tudi tukaj razvrstili občine glede na število
prebivalcev. Uporabili smo 5 kategorij, in sicer (1.) velike občine z več kot 20.000
prebivalci, (2.) večje občine s številom prebivalcev, ki se giblje med 10.000 in 20.000,
(3.) srednje občine s številom prebivalcev, ki se giblje med 5000 in 10.000, (4.) majhne
občine, ki imajo od 2000 do 5000 ljudi ter (5.) mikro občine, ki imajo manj kot 2000
prebivalcev. Največ občin je v četrti kategoriji, in sicer kar 8486.
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Zanimivo je tudi, da je občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev, skupaj 100. Merilo 5000
prebivalcev smo omenili zaradi zakonodaje. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93)
namreč določa, da mora imeti občina najmanj 5000 prebivalcev, vendar jih lahko ima zaradi
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Za izračun stopnje e-participacije smo uporabili enako metodo kot pri prvem (statistična
regija) in drugem delu analize (proračun občine). Povprečno stopnjo smo izračunali tako,
da smo najprej vsaki občini posebej izračunali stopnjo. Stopnjo posamezne občine
smo izračunali tako, da smo sešteli dosežene indikatorje, jih delili z najvišjim
možnim številom indikatorjev (21) in pomnožili s 100*. Nato smo glede na
posamezno kategorijo velikosti občine glede na število prebivalcev iz stopenj izračunali
povprečje stopnje glede na kategorijo. Rezultati so predstavljeni v tabeli 17 in tudi v obliki
grafikona v prilogi 14.
Tabela 17: Povprečje stopnje e-participacije glede na število prebivalcev

Velikost občine

Obseg števila prebivalcev

Št. občin
glede na
kategorijo

1

Velike občine

več kot 20.000

17

42,58

2

Večje občine

10.000–20.000

36

33,07

3

Srednje občine

5.000–10.000

49

28,57

4

Majhne občine

2.000–5.000

84

29,13

5

Mikro občine

26

25,64

manj kot 2.000

Povprečje
stopnje
e-participacije

Vir: lasten, priloga 10
V prejšnjem podpoglavju (8.4) smo dokazali, da na stopnjo e-participacije vpliva finančna
moč občine oz. njen proračun. Dokazali smo, da imajo občine z večjim proračunom večjo
povprečno stopnjo e-participacije, občine z manjšim proračunom pa manjšo. Glede na
podatke, prikazane v zgornji tabeli, lahko isto trdimo za velikost občine glede na število
prebivalcev, torej da imajo občine z večjim številom prebivalcev večjo stopnjo eparticipacije in da imajo manjše občine manjšo stopnjo e-participacije. Dokaz te trditve
leži v zgornji tabeli. Največjo povprečno stopnjo e-participacije (42,58) so dosegle občine,
ki spadajo v najvišjo kategorijo glede na velikost prebivalstva (velike občine). Na drugo
mesto so se uvrstile občine, ki spadajo v drugo kategorijo. Njihova povprečna stopnja eparticipacije je znašala 33,07. Nekoliko manjšo stopnjo e-participacije so dosegle občine,
ki spadajo v kategorijo srednje velikih občin. Dosegle so stopnjo 28,57. Do edinega
neskladja pri tej delitvi oz. primerjavi prihaja v četrti kategoriji (majhne občine) glede na
tretjo kategorijo (srednje občine). Majhne občine so dosegle nekoliko večjo povprečno
stopnjo e-participacije v primerjavi s srednje velikimi občinami, vendar je ta razlika
zanemarljiva, saj znaša le 0,56 odstotne točke. Najnižjo povprečno stopnjo e-participacije
(25,64) so pričakovano dosegle občine, ki spadajo v kategorijo občin z najmanjšim
številom prebivalcev (mikro občine).

geografskih, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih in gospodarskih dejavnikov tudi manj. Zaradi
teh izjem je število občin, ki imajo manj kot 5000 občanov, skozi leta naraslo na kar 100.
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Z opisanimi rezultati analize stopnje e-participacije glede na velikost občine lahko trdimo,
da smo dokazali, da imajo večje občine večjo stopnjo e-participacije in da imajo manjše
občine manjšo stopnjo e-participacije. Kot smo že omenili, je sicer prišlo do enega
neskladja, vendar je to znašalo le 0,56 odstotne točke, kar je zanemarljivo. Velikost
občine tako vpliva na ponudbo orodij e-participacije na občinskih spletnih straneh. Del
prve hipoteze, ki pravi, da na ponudbo orodij e-participacije v občinah vpliva tudi njihova
velikost, torej drži.

8.6

STOPNJA E-PARTICIPAICJE GLEDE NA STATUS OBČINE

Naslednja in hkrati zadnja primerjava, ki smo jo opravili, je primerjava občin glede na
njihov status. Kot status mislimo na to, ali je občina navadna ali pa mestna. V Republiki
Sloveniji imamo trenutno (31. 7. 2013) 11 mestnih občin, in sicer; Ljubljana, Maribor,
Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj
Gradec in Velenje. Ostalih (navadnih) občin je 201. Namen tega dela raziskave je bilo
ugotoviti, ali imajo mestne občine večjo stopnjo e-participacije kot navadne. Občine smo
tako razdelili v dve kategoriji (mestne/navadne), zatem pa smo uporabili enako metodo
kot pri ostalih primerjavah, torej smo izračunali povprečno stopnjo e-participacije glede na
posamezno kategorijo.
Povprečno stopnjo smo izračunali tako, da smo vsaki občini posebej izračunali stopnjo.
Stopnjo posamezne občine smo izračunali tako, da smo sešteli dosežene
indikatorje, jih delili z najvišjim možnim številom indikatorjev (21) in
pomnožili s 100*. Glede na posamezno proračunsko kategorijo, v katero smo razvrstili
občine glede na status, smo potem izračunali povprečje stopnje in tako dobili
pričakovane rezultate, ki so vidni v tabeli 18. Podatki iz tabele so prikazani tudi v grafični
obliki v prilogi 15.
Tabela 18: Povprečje stopnje e-participacije glede na status občine

1
2

Status občin
Mestne občine
Navadne
občine

Število občin
glede na status
11

Povprečje stopnje
e-participacije
46,75

201

29,23

Vir: lasten, priloga 10
S to delitvijo in primerjavo smo ugotovili pričakovano, torej, da imajo mestne občine na
svojih spletnih straneh večjo ponudbo orodij e-participacije v primerjavi z navadnimi.
Mestne občine so dosegle povprečje e-participacije 47,19, medtem ko so navadne občine
dobile 29,23, kar je občutno manj. Vendar moramo poudariti, da smo to tudi pričakovali,
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saj imajo mestno občine večje število prebivalcev in tudi večja finančna sredstva87. To
dvoje seveda vpliva na večjo stopnjo e-participacije, kar smo dokazali že v prejšnjih dveh
podpoglavjih88, zato ni čudno, da mestne občine ponujajo največ orodij e-participacije.
S to zadnjo analizo smo prišli tudi do nekaj zanimivih ugotovitev, ki samo še dodatno
dokazujejo, da na stopnjo e-participacije vpliva finančna moč občin in njihova velikost
glede na število prebivalcev. Poglejmo naslednjo tabelo (tabela 19):
Tabela 19: Skupne vrednosti proračunov in prebivalcev

1
2

Status
občin
Mestne
občine
Navadne
občine

Število
občin
glede na
status

Skupna vrednost
proračunov v evrih

Skupno
število
prebivalcev

11

832.118.387,00

708.676

201

1.701.832.422,00

1.349.589

Vir: lasten, priloga 10
Zgornja tabela predstavlja skupno vrednost proračunov mestnih in navadnih občin ter
skupno velikost glede na število prebivalcev mestnih in navadnih občin. Zanimiva je
ugotovitev, da je skupna vrednost proračunov enajstih mestnih občin samo (približno)
enkrat manjša, čeprav je navadnih občin skoraj dvajsetkrat več. Enako velja za velikost
občin glede na število prebivalcev. Kljub temu da je mestnih občin kar dvajsetkrat manj,
je skupno število prebivalcev mestnih občin samo (približno) enkrat manjše od skupnega
števila prebivalcev vseh ostalih 201 navadnih občin. Vsi ti podatki samo podkrepijo to, da
na večjo stopnjo e-participacije v veliki meri vpliva proračun občin in njihova velikost.

8.7

OPREDELITEV E-PARTICIPACIJE V MESTNIH OBČINAH

Mestne občine so zaradi svoje funkcije, finančne moči in velikosti najpomembnejša in
največja oblika lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. To določa že Zakon o lokalni
samoupravi, ki določa, da lahko občina dobi status mestne občine samo, če ima več kot
10.000 prebivalcev, in da je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega
območja. Država nato nekatere svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta prenese
na mestno občino. Zaradi zgoraj navedenih dejavnikov, ki ji opredeljuje Zakon o lokalni
samoupravi, tako ni čudno, da se je kar osem od enajstih mestnih občin znašlo v prvi
deseterici občin z največjimi prihodki in z največjo velikostjo glede na število prebivalcev.
Dejstvo, da so mestne občine napram navadnim občinam v smislu e-participacije zelo
razvite. To smo dokazali že v prejšnjem podpoglavju (8.6.) in deloma tudi v podpoglavjih
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Med največjimi občinami (glede na št. prebivalcev) in občinami z največjimi finančnimi sredstvi
(velikost proračuna) je med prvo deseterico kar osem mestnih občin, in sicer; Ljubljana, Maribor,
Celje, Koper, Kranj, Novo mesto, Velenje in Nova Gorica (priloga …)
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Glej podpoglavji 8.4 in 8.5.
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8.4. in 8.5, kjer smo potrdili, da na stopnjo e-participacije vpliva finančna moč občin in
tudi njihova velikost glede na število prebivalcev, v teh dveh razporeditvah se je v samem
vrhu znašlo kar osem mestnih občin. Zdaj nas zanima, katere mestne občine so v naši
analizi dosegle najboljše rezultate in kakšna so tista najbolj zanimiva orodja oz. spletne
aplikacije e-participacije, ki jih mestne občine ponujajo. Naslednja tabela (tabela 20)
odgovarja na naše prvo vprašanje.
Tabela 20: E-participacije mestnih občin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ime občine
MARIBOR
CELJE
KRANJ
LJUBLJANA
KOPER
NOVA GORICA
NOVO MESTO
VELENJE
MURSKA SOBOTA
PTUJ
SLOVENJ GRADEC

E-INFORMACIJA
7
6
6
7
7
6
7
6
6
6
6

E-POSVETOVANJE E-ODLOČANJE SKUPAJ
5
2
14
3
2
11
3
2
11
2
2
11
3
0
10
2
2
10
1
2
10
3
0
9
0
2
8
1
0
7
1
0
7

Vir: lasten, priloga 10
V zgornji tabeli vidimo, koliko indikatorjev glede na posamezni korak in tudi skupaj so
pridobile posamezne mestne občine. Pričakovati je bilo, da se bo na prvo mesto zavihtela
ljubljanska občina, saj je največja po številu prebivalcev in tudi po proračunskih prihodkih,
vendar temu ni bilo tako. Prvo mesto je zasedla Mestna občina Maribor, medtem ko si je
Mestna občina Ljubljana razdelila drugo mesto z Občinama Koper in Kranj z doseženimi
enajstimi indikatorji. Sledijo Mestne občine Nova Gorica in Novo mesto z desetimi ter
Velenje, ki je doseglo samo 9 indikatorjev, kar je po svoje zanimivo, saj je za občino, ki je
v preteklosti veljala za verjetno najbolj razvito na področju ponudbe naprednih orodij
e-participacije, to zelo skromen dosežek89. Sledi Mestna občina Murska Sobota z
doseženimi osmimi indikatorji, medtem ko sta zadnji dve mesti zasedli Mestni občini Ptuj
in Slovenj Gradec, ki sta pridobili vsaka po 7 indikatorjev.
Vendar nam izmerjeni podatki ne povedo nič več in nič manj kot to, kolikšno število
indikatorjev je dosegla občina glede na posamezne korake e-participacije in skupaj. To je
sicer veliko, ni pa vse. Mestne občine, kot finančno močneje, imajo možnost vgradnje zelo
naprednih spletnih storitev za e-participacijo. In ravno to je tisto, kar nas zanima. Med
pridobivanjem podatkov za analizo smo na spletnih straneh mestnih občin naleteli na dva,
ki sta se nam zdela najbolj zanimiva, zato ju bomo v nadaljevanju na kratko opisali.

89

Glej poglavje 5.3.
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1. Servis »Pobuda meščanov« MO Ljubljana
Prvi zanimiv servis e-participacije je servis »Pobuda meščanov« v Ljubljani. Kot piše na
spletni strani, je ta spletni servis interaktivna spletna storitev MO Ljubljana, s katero je
njihova komunikacija z občani bolj odprta in preglednejša. Preko tega servisa se lahko
dostopa do vprašanj in pobud, sprejetih v času zadnjega pol leta. Pobudo lahko občan
poišče na različne načine, in sicer po tematiki ali pa po obdobju, ko je bila pobuda bila
poslana (MO Ljubljana, 2013). Trenutno število pobud je 7233, medtem ko je 7130
odgovorov nanje, kar predstavlja kar dobrih 98 % odgovorov. Iz teh številk lahko vidimo,
da MO Ljubljana sodelovanje s svojimi občani jemlje zelo resno. Vsak uporabnik ima
vpogled (priloga 16) v neodgovorjene pobude, odgovorjene in aktualne pobude, medtem
ko se pobude vnašajo tudi s pomočjo interaktivnega spletnega zemljevida, preko katerega
lahko uporabnik točno označi lokacijo. Primer vnosa pobude je prikazan v prilogi 16.
2. »Servis 48« MO Celje
Naslednji v vrsti zanimivih servisov e-participacije je »Servis 48« MO Celje (priloga 17).
Glavni namen tega servisa je vzpodbuditi občane, da sodelujejo pri ustvarjanju podobe
mesta oz. občine. Vendar ima Servis 48 tu drug namen. Kot piše na spletni strani, želi z
njim mestna občina povečati preglednost delovanja občinske uprave in tudi povečati
nadzor nad različnimi subjekti, kot so koncesionarji, javna podjetja itd. (MO Celje, 2013).
Če želi uporabnik zapisati kako stvar, postaviti vprašanje ali pa dati pobudo, se mora prej
registrirati, medtem ko lahko vprašanje in odgovor občine vidimo tudi neregistrirani
uporabniki. To je dobro, saj je z registracijo osebe, ki želi dodati vnos, zagotovljena večja
preglednost teh oseb, medtem ko omogočanje branja tudi neregistriranim uporabnikom
povečuje širjenje informacij o zadevi, ki je potrebna ureditve, kar povečuje zanimanje ljudi
za servis. Primer objave in odgovora MO Celje preko Servisa 48 je viden v prilogi 17.
Takih (in podobnih) servisov je še več, vendar jih ne bomo izpostavljali, saj so si ali
preveč podobni ali pa manj napredni.
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ZAKLJUČEK

V našem magistrskem delu smo podali celovit pregled stanja elektronske participacije v
slovenski lokalni samoupravi, pri čemer se nismo pozabili vsaj površinsko dotakniti tudi
stanja na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Pričujoče magistrsko delo je rezultat
pregleda in obravnave ogromne količine literature (domače in tuje), katere obravnavo
smo dopolnili z lastnim znanjem o obravnavani temi ter z napotki in idejami mentorja.
Čeprav je glavni del magistrskega dela empirična analiza stanja e-participacije v slovenski
lokalni samoupravi, pa nas je tudi vsebinski del z različnimi opredelitvami vsega, kar je
povezano z e-participacijo, vodil do novih spoznanj.
Tako je prvi del vsebinskega dela (poglavje 2) namenjen opredelitvi pojma politične
participacije na splošno in njenega razmerja do IK-tehnologije. V prvem delu tega
poglavja se namenoma nismo dotaknili IK-tehnologije, saj smo hoteli sprva ločiti pojem
participacija od njene elektronske oblike in tako opredeliti tudi druge dejavnike, ki vplivajo
na politično participacijo, kot so aktivno državljanstvo, politične stranke ... Pojem eparticipacija smo s klasično participacijo prvič povezali v drugem delu tega poglavja, kjer
smo IK-tehnologije povezali s pojmom demokracija. Skupek teh dveh pojmov je temu
magistrskemu delu odprl pot do novih spoznanj s področja elektronsko podprte
demokratične politične participacije.
Mnogo ljudi enači pojme, kot so e-demokracija, e-participacija in tudi e-uprava. In ravno
to je bil namen našega tretjega poglavja, ki se nanaša na e-demokracijo. E-demokracija ni
samo uporaba IK-tehnologij za podpiranje demokratičnih procesov, kot je to eparticipacija, ampak je tudi način krepitve same demokracije. Kljub temu da naše delo ni
vezano na pojem e-demokracija, pa mimo podrobnejše opredelitve tega pojma nismo
mogli, saj predstavlja neko osnovo e-participacije. V tem poglavju so torej predstavljeni
različni pogledi različnih avtorjev na pojem e-demokracija in tudi tipologija e-demokracije.
Ta je zelo pomembna zaradi zgodovinskega razumevanja razvoja elektronsko podprte
participacije. Skozi njene koncepte (teledemokracija, kibernetska demokracija in
elektronska demokratizacija) so predstavljeni zametki participacije državnikov z državljani
preko različnih, danes sicer samoumevnih, tehnologij, kot je naprimer kabelska televizija.
Tako smo prišli do našega osrednje dela, kjer smo opredelili e-participacijo kot srce
e-demokracije. Uporabili smo spoznanja tujih in domačih avtorjev, prezrli pa nismo tudi
pojasnil Evropske unije. Posebno pozornost smo namenili tudi razlikovanju e-demokracije
in e-participacije.
V glavnem delu tega poglavja smo se usmerili v sistematizacijo orodij e-participacije.
Uporabili smo tristopenjsko klasifikacijo Alexsandra Trechsla in orodja, kot so e-dostop, eanketa, e-forum, e-peticija itd., razvrstili v skupine ter jih tudi primerno opisali. Zaradi vse
večje popularnosti orodij Spleta 2.0 v smislu e-participacije smo tej tristopenjski
sistematizacij orodij dodali še »našo« skupino« (podpoglavje 4.3), kjer smo sodobna
spletna orodja neposredno povezali z e-participacijo, in preko različnih primerov dokazali,
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da včasih delujejo še bolje kot klasična orodja e-participacije. Poglavje smo zaključili z
opredelitvijo digitalnega razkoraka in njegovega vpliva na uporabo orodij e-participacije.
Tako smo preko različnih opredelitev (tudi statističnih podatkov) dognali, da bo pojem eparticipacija zaradi konstantnega večanja števila računalniško pismenih ljudi v prihodnje
vedno pomembnejši, kar bo odpravilo trenutni medgeneracijski problem uporabe orodij.
Preden smo prišli do dveh glavnih delov našega magistrskega dela, smo se dotaknili tudi
nekaterih pomembnih vidikov dosedanjega razvoja e-uprave, ki je skozi čas in skozi
različne projekte pripeljal do vzpostavitve portalov e-demokracija in predlagam vladi, ki
predstavljata najpomembnejša projekta e-participacije na nacionalni ravni. Klub temu da
sta to projekta na nacionalni ravni, pa sta za razvoj e-participacije tako pomembna, da
nismo mogli mimo njiju, saj če e-participacija ni urejena na nacionalni ravni, kako lahko
potem pričakujemo, da bo na lokalni. Dotaknili smo se tudi izbranih primerov z lokalne
ravni in v ta namen šli »globoko« v zgodovino (leto 2003), kjer smo predstavili zametke
integracije orodij e-participacije na občinsko spletno stran (občina Velenje). Zanimivo pri
drugih dveh primerih (Agora, Moja občina) je, da sta produkt zasebnega sektorja. Spletni
portal Moja občina je z vidika nekaterih orodij e-participacije še bolj razvit kot uradne
občinske spletne strani.
Zadnji dve poglavji sta najpomembnejši del naše magistrske naloge. V teh poglavjih smo
potrdili ali ovrgli naši zastavljeni hipotezi. V poglavju šest smo preverjali hipotezo 2, ki se
glasi: »Stopnja demokratične razvitosti držav in stopnja e-participacije sta
medsebojno povezani.« Razlogov, zakaj smo se odločili raziskovati to mednarodno
področje, je več. V prvi vrsti pa smo to področje raziskovali zato, ker smo hoteli dokazati,
da sta demokracija in participacija neposredno povezani. Vendar smo preko primerjav
indeksa demokratičnosti in indeksa e-participacije uvideli, da temu ni tako, saj so se na
vrhu najbolj razvitih držav s področja e-participacije znašle države, ki niso ravno
demokratično razvite. Nekatere izmed njih imajo celo avtoritativne režime. To je samo po
sebi zanimivo, saj pomeni, da tudi avtoritativni režimi v nekaterih primerih dosti dajo na
sodelovanje države in ljudi. Ta primerjava tako odpira nova vprašanja, ki bi bila lahko
temelj raziskovanja v prihodnje, če bi želel kdo z raziskovanjem tega področja ugotoviti,
zakaj je temu tako.
Tako smo prišli do ključnega dela naše magistrske naloge, ki predstavlja temelj tega dela.
Cilj tega dela naloge je bil podrobnejša raziskava stanja e-participacije v celotni slovenski
lokalni samoupravi. Hipoteza, ki je predstavljala rdečo nit našega raziskovanja, se je
glasila; »Občinska ponudba orodij za elektronsko participacijo je odvisna od
velikosti občine, njene geografske lege in velikosti letnega proračuna.«
Metodologijo, s katero smo preverili to hipotezo, lahko razdelimo v dva dela. Prvi del smo
povzeli od Združenih narodov, ki opredeljujejo e-participacijo v treh korakih, in sicer (1.)
e-informacija, (2.) e-posvetovanje ter (3.) e-odločanje.
V skladu z metodologijo Morena in Traversa (2010), smo vsakemu izmed teh korakov
določili indikatorje, ki merijo e-participacijo za vsak korak posebej in tudi za celoto. Preko
teh korakov in njihovih indikatorjev smo preverili spletne strani vseh slovenskih občin ter
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vsaki občini, glede na dosežek oz. implementacijo orodja na spletno stran, dali točko.
Tako smo prišli do podatkov za vse slovenske občine.
Vendar so nam ti podatki povedali samo, kakšno je stanje e-participacije v slovenski
lokalni samoupravi, niso pa nam odgovorili na vprašanje, ali na ponudbo orodij vplivajo
velikost, geografska lega in finančna moč občine. Za preverjanje te hipoteze smo zbrali
vse podatke, ki se nanašajo na to vprašanje. Zbrali smo torej podatke o geografski legi
občin, številu prebivalcev, ki živijo v posamezni občini, in podatke o njihovih letnih
prihodkih. Glede na dosežene indikatorje smo potem izračunali stopnje, jih glede na
kategorijo razdelili v skupine in jih razvrstili glede na zbrane podatke o velikosti,
geografski legi ter proračunu občine. Hipotezo smo delno potrdili. V primerjavi z indeksom
ISSO smo namreč ugotovili, da na ponudbo orodij na občinskih straneh ne vpliva
geografska lega. Ostala dva dela hipoteze pa smo potrdili, saj smo ugotovili, da na
ponudbo orodij e-participacije vplivata tako proračun občin kot njihova velikost glede na
število občanov.
Naše delo predstavlja zelo poglobljeno analizo, za katero menimo, da še ni bila opravljena
in lahko predstavlja izhodišče za nadaljna raziskovanja, saj je v njej zbranih ogromno
podatkov na enem mestu, ki bi jih lahko v prihodnje uporabili za kake druge raziskave.
Predstavlja verjetno tudi zadnje oz. eno izmed zadnjih del, ki se ukvarja s tako velikim
številom občin, saj obstaja zelo velika verjetnost zmanjšanja njihovega števila, kar da delu
samo še večjo dodano vrednost. Med pregledovanjem spletnih strani občin smo naleteli
tudi na mnogo značilnosti spletnih strani (poglavje 8) občin, na katere bi lahko bile občine
v prihodnje pozorne in bi jih pri urejanju spletne strani tudi upoštevale.
Glede stopnje e-participacije v slovenski lokalni samoupravi pa menimo, da se je skozi
razvoj zelo izboljšal poglaviti del e-participacije – elektronski dostop oz. podajanje
informacij, medtem ko e-posvetovanje še zelo zaostaja. Menimo, da bi lahko za večjo
uspešnost tega koraka, v spletno stran integrirali čisto osnovna e-orodja, kot so
odgovarjanje občanom preko spletnega glasila v *pdf formatu. Tak način namreč ne
zahteva skoraj nikakršnih naprednih in finančno dragih spletnih servisov tipa »Pobuda
meščanov« v MO Ljubljana ter si ga lahko privoščijo tudi finančno šibkejše občine. Zadnji
korak e-participacije – e-odločanje pa je v slovenski lokalni samoupravi pričakovano
najmanj razvit, saj je pričakovati, da bodo na lokalni ravni potekale e-volitve in ereferendumi, če jih niti na nacionalni ravni ni, malce futuristično.
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PRILOGE
Priloga 1: Podatki o uporabi interneta za namen uporabe spletnih strani javnih institucij

Leto
Uporaba interneta za namen
uporabe spletnih strani
javnih institucij (e-uprava
…) v %

2012

2011

67

63

Vir: Statistični urad (2013)

Priloga 2: Vstopna stran portala namenjenega e-participacija v Kazakhstanu

Vir: UN (2012)
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Priloga 3: Najpogostejša orodja e-participacije v državah članicah Združenih narodov (UN)

Orodja elektronske participacije
Spletne anketa in obrazci za povratne
informacije
Spletni vprašalniki
Spletni dnevniki
Spletni razpravni forumi
Spletne oglasne deske
Elektronska posvetovanja
Elektronske peticije

Prisotnost v državah članicah (ZN)
87 %
54 %
48 %
40 %
39 %
9%
22 %

Vir: UN (2012)

Priloga 4: Najuspešnejše države na področju e-participacije in njihovi indeksi

Uvrstitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rang
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Država
Nizozemska
Južna Koreja
Kazahstan
Singapur
Velika Britanija
Združene države Amerike
Izrael
Avstralija
Estonija
Nemčija
Kolumbija
Finska
Japonska
Združeni arabski amirati
Egipt
Kanada
Norveška
Švedska
Čile
Rusija

Vir: UN (2012, str. 44)
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Indeks
1.0000
1.0000
0.9474
0.9474
0.9211
0.9211
0.8947
0.7632
0.7632
0.7632
0.7638
0.7368
0.7368
0.7368
0.6842
0.6842
0.6842
0.6842
0.6579
0.6579

Priloga 5: Uvrstitev Slovenije na indeksu e-uprave in indeksu e-participacije skozi leta

Leto
2005
2008
2010
2012

Indeks razvoja e-uprave
Doseženo mesto
Indeks
26
0.6762
26
0.6681
29
0.6243
25
0.7492

Indeks e-participacije
Doseženo mesto
Indeks
46
0.2222
59
0.2273
20
0.5143
72
0.2105

Vir: UN (2005, 2008, 2010, 2012)

Priloga 6: Uvrstitev držav glede na indeks demokratičnosti

Uvrstitev

Država

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Norveška
Islandija
Danska
Švedska
Nova Zelandija
Avstralija
Švica
Kanada
Finska
Nizozemska
Luksemburg
Irska
Avstrija
Nemčija
Malta
Češka
Urugvaj
Združeno kraljestvo
Združene države Amerike
Kostarika

Indeks
demokratičnosti
2011
9,80
9,65
9,52
9,50
9,26
9,22
9,09
9,08
9,06
8,99
8,88
8,56
8,49
8,34
8,28
8,19
8,17
8,16
8,11
8,10

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011)
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Priloga 7: Uvrstitev držav glede na indeksa demokratičnosti in e-participacije

Zap. številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Država
Avstralija
Avstrija
Kostarika
Češka
Čile
Danska
Egipt
Estonija
Finska
Irska
Islandija
Izrael
Japonska
Južna Koreja
Kanada
Kazahstan
Luksemburg
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Nova Zelandija
Rusija
Singapur
Švedska
Švica
Urugvaj
VB
ZDA
Združeni arabski
emirati

Indeks
demokratičnosti
6
13
20
16
/
3
/
/
9
12
2
/
/
/
8
/
11
15
14
10
1
5
/
/
4
7
17
18
19

Indeks
e-participacije
8
/
/
/
19
/
15
9
12
/
/
7
13
2
16
3
/
/
10
1
17
/
20
4
18
/
/
5
6

/

14

Vir: The Economist Intelligence Unit (2011), UNPAN (2012, str. 44)
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Priloga 8: Uradne statistične regije Republike Slovenije

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Regija
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška

Vir: Wikipedia (2013)

Priloga 9: Primer kazala spletne strani (Občina Bohinj)

Vir: Občina Bohinj (2013)
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Priloga 10: E-informacija, e-posvetovanje in e-odločanje v slovenski lokalni samoupravi (str.
105–111)

Koraki oz. procesi
e-participacije

Zaporedna številka v prilogi
10

e-informacija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

e-posvetovanje
13
14
15
16
17
18
e-odločanje
19
20
21
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Indikatorji posameznega koraka
oz.
procesa
Programi in procesi
Struktura organov občinskih služb
Zakoni in predpisi
Finančne informacije
Dnevni red, letna poročila, rezultati
in dokumenti
Obvestila
RSS
Statistika
Ankete
Vprašalniki
Trditve, pritožbe in povratne
informacije
Spletne klepetalnice in direktno
komuniciranje
Dostopnost elektronskih naslovov
kontaktnih oseb
Spletni blogi ali povezave do njih
Elektronske storitve
Razpravljalni forumi
Arhiv preteklih forumov
Opaznost in objava državljanskih
vložkov
Opaznost rezultatov državljanskih
vložkov in mnenj
Elektronske peticije
Elektronske volitve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

E-INFORMACIJA
OBČINA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AJDOVŠČINA
x x x x x x
ANKARAN
x x x x x
APAČE
x x x x x
BELTINCI
x x x x x
BENEDIKT
x x
BISTRICA OB
SOTLI
x x x x x
BLED
x x
x x
BLOKE
x x
x x x
BOHINJ
x x
x x
BOROVNICA
x x
BOVEC
x x x x x
BRASLOVČE
x x x x x
BRDA
x x
BREZOVICA
x x x x x
BREŽICE
x x x x x
CANKOVA
x x x x x
CELJE
x x x x x
CERKLJE NA
GORENJSKEM
x x x x
CERKNICA
x x x x x
CERKNO
x
CERKVENJAK
x x x x x
CIRKULANE
x x x x x
ČRENŠOVCI
x x x x x x
ČRNA NA
KOROŠKEM
x x x
ČRNOMELJ
x
x
x x
DESTRNIK
x x x x x
DIVAČA
x x
x x
DOBJE
x
DOBREPOLJE
x x
x x
DOBRNA
x x x
DOBROVA -POLHOV
GRADEC
x
x x
DOBROVNIK
x
DOL PRI
LJUBLJANI
x x x x x
DOLENJSKE
TOPLICE
x x x x x
DOMŽALE
x x x x x
DORNAVA
x
x x
DRAVOGRAD
x x x x
DUPLEK
x x x x x
GORENJA
VAS-POLJANE
x x x x x
GORIŠNICA
x x
x

E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
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x
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x
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x
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x

x
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x
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x

x

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

OBČINA
GORJE
GORNJA
RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI
PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HOČE -SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA
BISTRICA
IVANČNA
GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL
KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE
KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTANJEVICA
NA KRKI
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA
GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
LAŠKO
LENART

E-INFORMACIJA
E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
x x x x x
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OBČINA
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA
LJUBNO
LJUTOMER
LOG-DRAGOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA
POHORJU
LUČE
LUKOVICA
MAJŠPERK
MAKOLE
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA
MEŽICA
MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM
POLJU
MIREN-KOSTANJEVICA
MIRNA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MOKRONOG -TREBELNO
MORAVČE
MORAVSKE
TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA
SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
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E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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x

x

X

x
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x
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x
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x
x
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x
x
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x
x
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X
X

x
x

E-INFORMACIJA
OBČINA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
121
PIRAN
x x x x x
122
PIVKA
x x x x x
123 PODČETRTEK
x x x x x
124 PODLEHNIK
x x x x x
125 PODVELKA
x x x x x
126 POLJČANE
x x x x x
127
POLZELA
x x
x x
128 POSTOJNA
x x x x x
129
PREBOLD
130 PREDDVOR
x x
x x
131
PREVALJE
x x x x x
132
PTUJ
x x x x x
133
PUCONCI
134 RAČE-FRAM
x x
x x
135
RADEČE
x x
x x
136
RADENCI
x x x x x
RADLJE OB
137
DRAVI
x x
x x
138 RADOVLJICA
x x x x x
RAVNE NA
139 KOROŠKEM
x x x x x
140 RAZKRIŽJE
x x
x x
REČICA OB
141
SAVINJI
x x x x x
RENČE142 -VOGRSKO
x x x x x
143
RIBNICA
x x x x x x
RIBNICA NA
144
POHORJU
x x x x x
ROGAŠKA
145
SLATINA
x x x x x
146 ROGAŠOVCI
x x
x x x
147
ROGATEC
x x x x x
148
RUŠE
x x x x x
SELNICA OB
149
DRAVI
x x x x x
150
SEMIČ
x x x x x
151
SEVNICA
x x x x x
152
SEŽANA
x x
x x
SLOVENJ
153
GRADEC
x x x x x
SLOVENSKA
154
BISTRICA
x x x x x
SLOVENSKE
155
KONJICE
x x x x x x
156 SODRAŽICA
x x
x x
157
SOLČAVA
x x x x x
SREDIŠČE OB
158
DRAVI
x x x x x
159
STARŠE
x
x
160
STRAŽA
x x x x x

E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X

x
x
x

X
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x X

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x X
x
x
x

x
x
x

x X
x

x

x
x X
x

x
x
x

x X
x
x

x
x
x
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x

x

161

162

163
164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

OBČINA
SVETA ANA
SVETA
TROJICA V
SLOVENSKIH
GORICAH
SVETI
ANDRAŽ V
SLOVENSKIH
GORICAH
SVETI JURIJ
SVETI JURIJ
V
SLOVENSKIH
GORICAH
SVETI TOMAŽ
ŠALOVCI
ŠEMPETER-VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR
ŠENTRUPERT
ŠKOCJAN
ŠKOFJA
LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI
JELŠAH
ŠMARJEŠKE
TOPLICE
ŠMARTNO OB
PAKI
ŠMARTNO
PRI LITIJI
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA
VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA
POLANA
VELIKE
LAŠČE

E-INFORMACIJA
E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
x x x x x x x
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x
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x
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x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

114

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

OBČINA
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE
OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK

E-INFORMACIJA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
x x
x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x
x x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

E-POSVETOVANJE
E-ODLOČANJE
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
x
x
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

Celotna analiza je dostopna v elektronski obliki
Vir: lasten, spletne strani občin

Priloga 11: Struktura organov občinskih služb Občine Brežice

Vir: Občina Brežice (2013)
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Priloga 12: Indeks ISSO

Uvrstitev
1
2

Statistična regija
Gorenjska
Goriška

Povprečna
vrednost
indeksa ISSO
54,17
53,79

Razpon*
13,09
9,43

3

Obalno-kraška

53,29

9,64

4

Osrednjeslovenska

53,25

13,56

5
6

Notranjsko-kraška
Savinjska

53,07
51,18

5,9
10,17

49,76

5,24

7

Spodnjeposavska
Jugovzhodna
8
Slovenija
9
Koroška
10
Podravska
11
Zasavska
12
Pomurska
*Razpon je razlika med naniže in najviše uvrščeno

48,6
21,36
48,2
10,42
47,37
10,76
45,72
6,49
43,2
22,44
občino v posamezni regiji.

Vir: Zlati kamen (2013)

Priloga 13: Stopnja e-participacije glede na finančno moč občine

Vir: lasten
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Priloga 14: Povprečje stopnje e-participacije glede na število prebivalcev

Vir: lasten

Priloga 15: Povprečje stopnje e-participacije glede na status občine

Vir: lasten
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Priloga 16: Pobuda meščanov Mestne občine Ljubljana

Vir: Mestna občina Ljubljana (2013)
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Priloga 17: Servis 48 Mestne občine Celje

Vir: Mestna občina Celje (2013)
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