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Vsebina predstavitve

Participativna demokracija: sooblikovanje politik in 
zakonodaje

Zagovorniška funkcija nevladnih organizacij

Uporaba podportala eDemokracija

Izkušnja z uporabo (priložnosti za izboljšave)

Prednosti e-oddaje pripomb na predloge predpisov



Participativna demokracija

vmesni prostor med predstavniško in neposredno 
demokracijo

sodelovanje državljanov pri odločanju na način 
kolektivnega razpravljanja

odziv odločevalskih institucij na vprašanja in pobude 
državljanov 

izobraženi in informirani državljani

Vir: Jan A.G.M. Van Dijk. 1996. Models of Democracy: Behind the Design and Use of New Media in Politics.



Zagovorniška funkcija NVO

Zagovornik (SSKJ): kdor govori komu v korist; kdor dokazuje 

pravilnost česa, kar se zanikuje, ne priznava; kdor z zagovarjanjem 

vpliva na kaj

Nevladne organizacije zagovarjajo javni interes ali interese svojih 

članov / članic ali oboje

Tipična področja zagovorništva NVO: človekove pravice, varstvo 

okolja, socialna pravičnost itd.

Pogosta obliko zagovorništva NVO v kontekstu participativne 

demokracije predstavlja sooblikovanje javnih politik in zakonodaje



Podportal eDemokracija 

Podportal eDemokracija na državnem portalu eUprava 

omogoča sodelovanje pri pripravi naslednjih predpisov:

- zakoni in drugi akti Državnega zbora

- podzakonski akti ministrstev in vladnih služb

- podzakonski akti vlade (uredbe, pravilniki)

- državne strategije (kategorizirani kot predlogi) 





“Predpis je objavljen na eDemokraciji”

Za sodelovanje je ključna informacija o objavi predpisa

Informacijski viri:

- e-novice CNVOS

- regionalna stičišča / vsebinske mreže NVO

- spletne strani ministrstev

- državni portal eUprava (nastavitev prijava na obvestila)



Vir: https://www.cnvos.si/





Oddaja komentarja 4 - koraki 

Izpolnitev vloge

Dodajanje priloge

Pregled vloge

Oddaja vloge (!)



















Ali bo vaš komentar upoštevan?

Ni zagotovila, ker je podportal eDemokracija samo komunikacijski 

kanal 

Upoštevanje komentarja s strani predlagatelja predpisa je odvisno 

od različnih dejavnikov:

- vsebinska ustreznost komentarja 

- utemeljenosti vašega komentarja (moč argumenta)

- vaše moči vplivanja

- predhodnih / vzporednih zagovorniških aktivnosti

Predlagatelj predpisa je dolžan pripraviti in objaviti poročilo o javni 

razpravi s pregledom prejetih komentarjev na predpis in odzivom 

nanje (Resolucija o normativni dejavnosti)



http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/



Izkušnje z uporabo podportala 
eDemokracija

Neupoštevane pripombe na Strategijo razvoja NVO (brez 
obraložitve)

Neupoštevane pripombe na ZEKom-1C (obrazložitev)

Večinoma upoštevane pripombe na Strategijo Digitalna Slovenija 
2020 (brez obrazložitve)

Priložnosti za izboljšave:

- objavljanje vseh predlogov predpisov

- upoštevanje primernih časovnih rokov

- ustrezna spremna dokumentacija k predpisom (podlage, izhodišča)

- pregleden in dostopen odziv pripravljavcev na komentarje

- urejena statistika o prejetih komentarjih in odzivih

- preglednost življenskega cikla (zakonodajna sled) predpisa

- izboljšanje uporabniške izkušnje (nastavitve za obveščanje, izbor 
predpisa npr. strategije)



Prednosti e-oddaje komentarja

Elektronska oddaja (brez papirja, kjerkoli, kadarkoli) 

Potrdilo o oddaji

Arhiv oddanih komentarjev

Dokazilo o zagovorniških aktivnostih (poročanje, npr. za pridobitev 

statusa NVO v javnem interesu)

Še bolj uporabno, če bi bilo urejeno (izboljšano):

- informiranje, kdaj bo objavljen odziv pripravljalca

- odziv pripravljalca neposredno na komentar

- prijaznejše nastavitve za informiranje o predlogih predpisov po 
resorjih



Hvala za pozornost

simon.delakorda@inepa.si

www.inepa.si / www.inepa.eu 

facebook.com/zavod.inepa

twitter.com/Institut_INePA

si.linkedin.com/in/simondelakorda
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