
   

 
 
 
 
 

 
 
�ISTOPIS GRADIVA 
 
Številka: 2021/2009      
Ljubljana, dne 21. julij 2009  
 
 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE  
REPUBLIKE SLOVENIJE 
gp.gs@gov.si 
 
 
ZADEVA:  Projekt vzpostavitve spletnega orodja "predlagam.vladi.si" za posredovanje 

predlogov prebivalcev, NOVO 2 
  
 
 
1.      Predlog sklepov vlade 
 

Na podlagi  21. �lena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05– 
UPB1, ZVRS) je Vlada Republike Slovenije na ……. seji dne ………. sprejela naslednje  
 
 

S K L E P E: 
 
(1) Vlada Republike Slovenije se je seznanila s projektom predlagam.vladi.si in njegovo 
izvedbo naložila Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ki mora v okviru 
svojih virov zagotoviti potrebna kadrovska in finan�na sredstva. 
 
(2) Vlada Republike Slovenije s tem sklepom zavezuje vsa ministrstva in vladne službe, 
da se seznanijo z vsebino projekta predlagam.vladi.si.  
 
(3) Vlada Republike Slovenije vsa ministrstva in vladne službe zavezuje, da Uradu Vlade 
Republike Slovenije za komuniciranje v najkrajšem možnem �asu in najkasneje v 20 dneh 
na posredovane predloge pripravijo ustrezne odgovore oziroma stališ�a ministrstva 
oziroma vladne službe. 
 
(4) Vlada Republike Slovenije je naložila Uradu Vlade Republike Slovenije za 
komuniciranje, da po šestih mesecih delovanja spletnega orodja "predlagam.vladi.si" 
pripravi poro�ilo, izvede evalvacijo projekta, oceni uporabnost spletnega orodja ter Vladi 
Republike Slovenije predlaga nadaljnje korake razvoja. 
 

 
 
2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Matjaž Kek, sekretar, vodja sektorja za komunikacijske projekte na Uradu Vlade RS za 
komuniciranje 
Blaž Palir, višji svetovalec v oddelku za komuniciranje z državljani na Uradu Vlade RS za 
komuniciranje 
 



   

Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: / 
 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA. 
 
4. Obrazložitev predlaganega nujnega oz. skrajšanega postopka obravnave predloga 

zakona v Državnem zboru RS: / 
 
Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških 
rokov (tretji odstavek 17. �lena Poslovnika Vlade RS): / 

 
5.  Kratek povzetek gradiva: 
  

Osnovni namen projekta je z vzpostavitvijo spletnega orodja prebivalce spodbuditi k 
intenzivnejši posredovanju pobud in izmenjavi mnenj ter jih tako v ve�ji meri vklju�iti v 
oblikovanje politik na vladni ravni. Uporabniki lahko v spletnem orodju sami opredelijo 
javni problem, predstavijo njegovo vsebino, predlog za njegovo ureditev in zberejo 
potrebno podporo za posredovanje njihovega predloga pristojnemu vladnemu organu. 
Orodje omogo�a uporabnikom medsebojno izmenjavo stališ�, pogledov in mnenj o javnih 
temah, ki jih dolo�ijo sami. Organ je zavezan najkasneje v 20 dneh na posredovan predlog 
pripraviti odgovor oziroma pojasnilo, medtem ko implementacija predloga oziroma ureditev 
izpostavljenega problema za organ ni obvezujo�a. Odgovor organa je javno objavljen in je 
predmet možne nadaljnje razprave.  

 
 
6. Presoja u�inkov in usklajenost vladnega gradiva  
 

II. Izjavljam, da predlagano gradivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Veronika Stabej 
 DIREKTORICA 

 
 
 

a) nima 
u�inka 

na javnofinan�na sredstva v višini, ve�ji od 40 000 € v teko�em in 
naslednjih treh letih 

b) nima u�inka na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije 

c) ima na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov 
s strankami (državljani in pravnimi osebami) oziroma na  obveznosti 
strank do javne uprave (administrativna bremena) 

d) nima u�inka na gospodarstvo, na obseg državnih pomo�i 
e) nima u�inka na okolje 
f) nima u�inka na socialni položaj posameznikov 

g) je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v 
razpravo vklju�ene nevladne organizacije oziroma predstavniki 
zainteresirane javnosti. V razpravo so bile vklju�ene tudi ob�ine in  
združenja ob�in oziroma jih gradivo ne zadeva. 
Datum objave: ……… 
Vklju�ene organizacije oz. predstavniki:………… 
Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki:……………. 

NE 

h) so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe 
oziroma te niso bile prejete  

NE 

i) je bilo lektorirano NE 
j) Je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za javno upravo. DA  



   

Priloga 1 

predlagam.vladi.si 
 
POVZETEK GRADIVA 

� Osnovni namen orodja je prebivalce Slovenije spodbuditi k intenzivnejši izmenjavi mnenj 
in pobud ter jih tako že v izhodiš�u v ve�ji meri pritegniti k in vklju�iti v oblikovanje politik 
na vladni ravni. 

� Projekt predlagam.vladi.si, ki odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo 
(C2G), državo in državljani (G2C) ter med državljani samimi (C2C), je le del širših 
naporov vklju�itve državljanov v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. 

� Uporabniki lahko sami opredelijo javni problem, predstavijo njegovo vsebino in zberejo 
potrebno podporo za posredovanje njihovega predloga pristojnemu vladnemu organu. 

� Z razliko od sedanjega sistema so njihove pobude javno predstavljene in predmet 
diskusije, odziv organa je prav tako javno objavljen in predmet potencialne razprave. 
Orodje omogo�a medsebojno izmenjavo individualni stališ�, pogledov in mnenj o javnih 
temah, katere dolo�ijo uporabniki sami. 

� Izvedba projekta ne posega oziroma ne podvaja obstoje�ih ali na�rtovanih storitev e-
demokracije oziroma e-participacije Ministrstva za javno upravo (e-demokracija, 
Odprava administrativnih ovir). Slednje je bilo potrjeno s strani predstavnikov MJU na 
sestanku 20.5.2009, kjer je bilo tudi dogovorjeno, da se vsi obstoje�i in bodo�i projekti e-
participacije v prihodnje medsebojno povežejo z uporabo spletnih povezav in oglasnih 
spletnih pasic. 

 
Kadrovsko / organizacijske posledice projekta: 

� na Uradu Vlade RS za komuniciranje: dve že zaposleni osebi, moderatorja orodja, ki se 
s projektom ukvarjata tretjino svojega delovnega �asa; 

� na Ministrstvu za javno upravo: že zaposlena oseba, ki svetuje glede informacijsko-
komunikacijske tehnologije; 

� mreža kontaktnih oseb na vladnih institucijah (ministrstva, generalni sekretariat vlade in 
vladne službe), ki bodo odgovorni za pripravo odgovorov na predloge iz njihovega 
delovnega podro�ja – moderatorji orodja bodo predloge naslavljali na glavne pisarne 
oziroma na Generalnega sekretarja pristojnega organa; 

 
Obveznosti pristojnega organa: 

� Organ je zavezan najkasneje v 20 dneh na posredovan predlog pripraviti odgovor 
oziroma pojasnilo, medtem ko implementacija predloga oziroma ureditev izpostavljenega 
problema za organ ni obvezujo�a. 

 
Tehni�na izvedba: 

� Orodje predlagam.vladi.si je nadgradnja estonskega projekta "TID+" (Today I Decide), ki 
v Estoniji uspešno deluje že od leta 2001. V sodelovanju z Evropsko komisijo in Vlado 
Republike Estonije je estonska nevladna organizacija "e-Governance Academy" v 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvila odprto-kodno programsko rešitev, ki bi jo za 
naše potrebe še dodatno nadgradili in vpeljali nove funkcionalnosti. Programsko rešitev 
bi postavilo, nadgradilo in vzdrževalo estonsko podjetje, ki je osnovno kodo razvilo za 
potrebe estonske vlade.  

 
Finan�ne posledice projekta:  

� vzpostavitev, nadgradnje in vzdrževanje v letu 2009 - 6.000,00 EUR (denar zagotovljen 
na prora�unski postavki 1322 in prijavljen v Na�rt razvojnih programov); 

� nadgrajevanje in vzdrževanje v nadaljnjih letih - 5.000,00 EUR letno; 
 
�asovni okvir 

� objava predvidena oktobra 2009. 
 



   

e-demokracija v Sloveniji 
Sodelovanje civilne družbe v procesih odlo�anja je temelj moderne demokracije. Zgodnje 
vklju�evanje prebivalcev in civilne družbe v posvetovanja o politikah, strategijah in predlogih 
pravnih aktov prispeva h konsenzualnem na�inu sprejemanja odlo�itev, ki krepi javno 
legitimnost ter pravno in vsebinsko kakovost sprejetih odlo�itev. 
 
Informacijska in komunikacijska tehnologija je eden izmed glavnih vzvodov doseganja 
demokrati�ne soudeležbe, saj s svojimi orodji omogo�a neko� nepredstavljivo stopnjo 
sodelovanja med vlado in njenimi državljani.  
 
Trenutno je sodelovanje državljanov v demokrati�nih procesih v Republiki Sloveniji bolj ali manj 
omejeno na dostop do informacij javnega zna�aja, sodelovanje v anketah in pošiljanje pripomb 
na gradiva in dokumente v obravnavi, ki ve�inoma temeljijo na uporabi preproste tehnologije, 
predvsem e-pošte. To je tudi razlog, da je bila Slovenija na lestvici indeksa e-participacije 
Združenih narodov1 v letu 2008 uvrš�ena na nezavidljivo 55. mesto2 med 191. državami in 15. 
mesto med državami EU.  
 
V Strategiji delovanja in razvoja državne uprave RS na svetovnem spletu3 se je vlada zavezala 
h krepitvi možnosti participacije državljanov pri obravnavanju državno relevantnih tem ter k 
ponudbi vrste tehni�nih možnosti za neposredno komuniciranje in interakcijo državljanov z 
državno upravo. Možnost udeležbe, svetovanja in odlo�anja državljanov pri delu državne 
uprave preko svetovnega spleta bo, kot je zapisano v Strategiji, okrepila demokracijo v 
Republiki Sloveniji, pove�ala interes za delo državne uprave ter dvignila zaupanje v državno 
upravo in Vlado RS.  
 
Vlada Republike Slovenije je 20. aprila 2006 sprejela Strategijo e-uprave RS za obdobje od leta 
2006 do leta 2010 (SEP-2010) v katerem si je kot enega izmed ciljev zadala uvrstitev med 10 
najbolj razvitih držav na podro�ju e-demokracije. V skladu z omenjeno strategijo, je odgovornost 
za napredek e-demokracije s svojim istoimenskim spletnim portalom prevzelo Ministrstvo za 
javno upravo. 
 
Vlada RS je dne 29. junija 2007 sprejela Strategijo razvoja informacijske družbe v RS (si2010), 
v kateri sta bila med drugim izpostavljena tudi cilja: zagotavljanje državljanom prijazne, 
enostavne, dostopne in varne elektronske storitve e-demokracije ter pove�anje e-sodelovanja 
javnosti in e-podpore demokrati�nim procesom. 
 
 
predlagam.vladi.si 
Na Uradu Vlade RS za komuniciranje želimo v skladu z omenjenimi dokumenti Vlade RS 
prispevati k razvoju e-demokracije v Republiki Sloveniji, in sicer z vzpostavitvijo novega 
komunikacijskega kanala med državljani in državo (C2G), državo in državljani (G2C) in med 
državljani samimi (C2C). Slednje nam omogo�a spletno orodje predlagam.vladi.si s katerim 
bomo prebivalce Slovenije spodbudili k intenzivnejši izmenjavi mnenj in pobud ter jih tako �im 
bolj pritegniti k in vklju�iti v oblikovanje politik na vladni ravni. 
 
Na Uradu Vlade RS za komuniciranje predlagam.vladi.si razumemo kot komunikacijski kanal 
komplementaren klicnemu centru Urada ter projektu e-konzultacij na spletnem portalu e-
demokracije Ministrstva za javno upravo.4 Preko klicnega centra lahko prebivalci pridobijo 
informacije o aktivnostih in delu vlade, predvsem pa o aktualnih ukrepih proti finan�ni  in 
                                                 
1 Indeks meri: (a) institucionalni okvir države, vlogo vodstva in pripravljenost držav za vklju�evanje državljanov pri 
sprejemanju odlo�itev o javnih politikah in (b) strukture, ki omogo�ajo državljanom odprt dostop do dialoga o 
javnih politikah s pomo�jo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 
2 2003 na 36. mestu, 2004 na 41. in 2005 na 46. mestu. Višje kot Slovenija so uvrš�ene Ukrajina, Mongolija, 
Egipt… 
3 Sprejeta na redni seji Vlade RS, dne 2. septembra 2004. 
4 Orodje, ki bo omogo�alo komentiranje, dajanje pripomb in dopolnil k osnutkom gradiv v vladnem postopku 
odlo�anja in oblikovanja politik, bo na portalu e-demokracija zaživelo v kratkem. 



   

gospodarski krizi. Preko e-konzultacij prebivalci dajejo konstruktivne pripombe na vladne 
predloge oziroma osnutke pravnih predpisov. Z orodjem predlagam.vladi.si pa bi uporabniki 
lahko predlagali ureditev nekega splošnega javnega problema ali zadeve, ne glede na to ali je 
slednja v danem trenutku predmet vladne obravnave. Avtor predloga lahko v diskusiji z ostalimi 
uporabniki svojo idejo nadalje razvija in po želji dopolni, glasovanje pa odlo�i ali predlog uživa 
dovolj široko podporo in je kot takšen primeren za obravnavo ali morebiti celo implementacijo s 
strani pristojnega organa. Organ je zavezan na posredovan predlog pripraviti odgovor oziroma 
pojasnilo, medtem ko implementacija predloga oziroma ureditev izpostavljenega problema za 
organ ni obvezujo�a. 
 
Na ta na�in želimo dose�i: 

� ve�jo participacijo posameznikov in civilne družbe 
z njihovim neposrednim sodelovanjem pri oblikovanju vladnih politik, izražanju mnenj o 
državno pomembnih temah ter izboljšanju delovanja državne uprave; 

� okrepljen dialog med civilno družbo in državo 
� vzpostavitev sistem zgodnjega opozarjanja 

civilna družba lahko skozi orodje opozori vlado na pojav dolo�enega družbenega 
problema, medtem ko nas angažiranost uporabnikov informira o percepciji resnosti 
zadeve; 

� oblikovanje kreativnih rešitev 
 
Komunikacijski kanal predlagam.vladi.si ni orodje za komentiranje ter dajanje pripomb in 
dopolnjevanje gradiv v postopku vladnega odlo�anja, temve� daje prebivalcem Slovenije 
možnost, da izpostavijo zadeve in problematike, ki jih vlada v svojih procesih odlo�anja trenutno 
ne obravnava. �e bo pristojni organ vendarle dobil predlog, ki se nanaša na zadevo, ki je že v 
procesu odlo�anja, ima organ popolno diskrecijsko pravico glede upoštevanja tega predloga. 
Vsekakor pa mora svojo odlo�itev ustrezno utemeljiti v odgovoru objavljenem znotraj orodja 
predlagam.vladi.si. 
 
Orodje predlagam.vladi.si je nadgradnja estonskega projekta "TID+" (Today I Decide), ki v 
Estoniji uspešno deluje že od leta 2001. V sodelovanju z Evropsko komisijo in Vlado Republike 
Estonije je estonska nevladna organizacija "e-Governance Academy" razvila odprto-kodno 
programsko rešitev, ki bi jo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem nadgradili in vpeljali nove 
funkcionalnosti.  
 
Podjetje, ki vzdržuje estonski portal, je izrazilo pripravljenost za sodelovanje in je že 
posredovalo ponudbo, ki je v primerjavi s ponudbami slovenskih podjetij in glede na njihove 
dolgoletne izkušnje izredno ugodna. 
 
 



   

oris delovanja orodja 
� Vsak posameznik, ki je imetnik aktivnega e-poštnega naslova, lahko v orodju 

predlagam.vladi.si ustvari svoj uporabniški ra�un. Ob registraciji uporabnik sporo�i svoje 
ime in priimek, e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo ter dolo�i, ali želi, da se na 
spletu prikazujeta posredovana ime in priimek ali morda raje posredovano uporabniško 
ime. Ima tudi možnost dodati fotografijo, ki se bo prikazovala ob njegovih vnosih. 
Uporabnikom orodje omogo�a, �e se za to odlo�ijo, popolno anonimnost. 

� Le registrirani uporabniki lahko objavijo predloge in pripnejo dokumente v podporo 
svojemu predlogu. 

� Preden se predlog objavi, ga moderator orodja predhodno kategorizira, mu 
pripiše klju�ne besede in v skladu s pravili presodi njegovo ustreznost. V primeru 
manjših odstopanj, se predlagatelja prosi, da ustrezno popravi/dopolni svoj 
predlog. 

� Ostali registrirani uporabniki lahko v obdobju petnajstih dni po objavi predloga slednjega 
komentirajo in predlagajo izboljšave.  

� V �asu razprave lahko predlagatelj prosto spreminja svoj predlog, morda tudi 
upoštevajo� ideje ostalih uporabnikov. Pri tem se starejša verzija predloga shrani 
in je vedno dostopna za vpogled. 

� Komentarji uporabnikov se objavijo nemudoma, ne glede na primernost vsebine 
– moderatorji orodja imajo možnost naknadnih popravkov komentarja (npr. 
neprimernih, žaljivih izrazov) ali njegovo odstranitev.  

� Že na to�ki razprave se lahko v razpravo vklju�i tudi pristojen organ in poda za razpravo 
relevantne informacije, na primer statisti�ne podatke. 

� Po preteku petnajstdnevnega obdobja razprave se o kon�nem predlogu glasuje. 
Glasovanje traja sedem dni in je omejeno le na registrirane uporabnike – vsak uporabnik 
lahko glasuje le enkrat.5  

� V kolikor predlog po koncu glasovanja ob vsaj 5% udeležbi vseh registriranih 
uporabnikov dobi ve� kot 50% podporo, se posreduje pristojnemu organu. 

� Organ na predlog pripravi ustrezen odgovor oziroma stališ�e, ki vsebuje kratko analizo 
in zgodovino ureditve zadeve, analizo predloga in razloge za njegovo 
neprimernost/primernost za nadaljnjo obravnavo. V kolikor se organu zdi predlog dober 
oziroma primeren za nadaljnjo obravnavo, organ v odgovoru napove nadaljnje postopke, 
ki jih bo za uveljavitev predloga uvedel.  

� Odgovor organa se objavi znotraj orodja predlagam.vladi.si (najkasneje 30 dni po koncu 
glasovanja) in je lahko predmet komentarjev s strani registriranih uporabnikov.  

� Organ lahko skozi orodje tudi nadalje obveš�a uporabnike o statusu predloga. 
 

� Avtor predloga je vseskozi (preko e-pošte, RSS-a) informiran o dogajanju (komentarji, 
glasovanje, objavljen odgovor organa…) na njegovem predlogu. 

� Tudi ostali registrirani uporabniki se lahko prijavijo za spremljanje dolo�enega predloga 
ter tako prejemajo obvestila o za�etku glasovanja, novih komentarjih... 

 
� Neregistrirani obiskovalci lahko vse objave znotraj orodja prosto prebirajo, a ne morejo 

ustvarjati svojih vnosov (npr. komentarjev). 
 

                                                 
5 Moderator lahko na prošnjo predlagatelja �asovne okvire razprave in glasovanja prilagodi, torej skrajša ali 
podaljša. 



   

Slika 1. Predvidena življenjska pot predloga 
 

 
 
 

komentiranje s strani 
uporabnikov 

za (nad 50%  in vsaj 5% uporabnikov) proti (nad 50% ali manj kot 5% uporabnikov) 

moderator posreduje 
predlog kontaktni osebi na 

ministrstvu oz . drugi 
pristojni službi 

 

organ ima 20 dni �asa, da pripravi 
odgovor, iz katerega mora biti jasno 
razvidno, kaj se bo s predlogom 
zgodilo – torej, ali ga je organ ocenil 
kot primernega in bo sprožil postopke 
za njegovo uveljavitev ali pa ga je 
zavrnil in to tudi utemeljil. 

objava odgovora na 
portalu (najkasneje 30 dni 
po posredovanju predloga 

pristojnemu organu) 

predlog je zavrnjen in se 
shrani v arhiv na spletu. 
Enak predlog je lahko 
dan v obravnavo šele po 
preteku šestih mesecev 

objava predloga 

glasovanje (7 dni) 

komentiranje in dopolnjevanje 
predloga (15 dni) 

obvestilo pristojnemu organu, 
ki se lahko vklju�i v razpravo 



   

moderatorji orodja 
Moderatorja predlogov in komentarjev na predlagam.vlada.si sta vodja delovne skupine za 
spletno komuniciranje UKOM in vodja redakcije klicnega centra UKOM.  

 
Naloge: 

� objava novega predloga: 
� presoja, ali je v skladu s pravili, ter kot tak primeren za objavo - v primeru 

neskladnosti s pravili, moderator predlagatelju sporo�i, zakaj je njegov 
predlog neprimeren in mu pomaga pri oblikovanju ustreznejšega 
predloga; 

� kategoriziranje predloga in vpis klju�nih besed; 
� obvestilo pristojnemu organu, da se na predlagam.vladi.si za�enja 

razprava o predlogu, ki spada v njihov resor in prošnja, da se v razpravo 
aktivno vklju�ijo; 

� skrbi, da so vsi objavljeni komentarji v skladu s pravili predlagam.vladi.si: 
� neprimerne komentarje odstrani oziroma ustrezno popravi; 

� predloge, ki so na glasovanju dobili zadostno podporo, posreduje pristojnemu 
organu; 

� presoja ustreznosti odgovora pristojnega organa; 
� objava odgovora pristojnega organa; 
� vodi natan�no evidenco in statistiko vseh aktivnosti ter pripravlja mese�na 

poro�ila. 
 
 
pristojni organi 
Glede na to, da bo ve�ina predlogov vodila k premisleku o politi�nih usmeritvah posameznih 
resorjev in o zadevah o katerih državni uradniki niso pristojni odlo�ati oziroma dajati izjav v 
imenu organa, bodo moderatorji orodja predloge naslavljali na glavne pisarne oziroma na 
Generalnega sekretarja pristojnega organa.6 
 
Poleg slabe obveš�enosti državljanov o konkretnem kanalu komuniciranja z vlado, predstavlja 
najve�jo grožnjo uspešnosti orodja možnost, da organi posredovanih predlogov ne bodo vzeli 
resno in bodo pripravljali "medle in izmikajo�e" odgovore. Slednje bi uporabniki lahko razumeli, 
kot da vlada njihovih prispevkov ne obravnava z dolžno resnostjo. Da ne bi prišlo do znižanja 
ugleda orodja in posledi�no njegove uporabe v komuniciranju prebivalcev z vlado, imajo 
moderatorji orodja pravico presoje primernosti poslanih odgovorov ter pravico, da zahtevajo 
ponovno presojo oziroma popravek odgovora pristojnega organa. 
 
Organ ima za pripravo odgovora najve� 20 dni �asa ter 10 dni za morebitne dopolnitve, ki jih na 
posredovan odgovor predlagajo moderatorji.  
 
Pristojni organ na predlog pripravi ustrezen odgovor oziroma stališ�e, ki vsebuje kratko analizo 
in zgodovino ureditve zadeve, analizo predloga in razloge za njegovo neprimernost/primernost 
za nadaljnjo obravnavo. V kolikor se organu zdi predlog dober oziroma primeren za nadaljnjo 
obravnavo, organ v odgovoru napove nadaljnje postopke, ki jih bo za uveljavitev predloga 
uvedel. 
 
 Naloge: 

� na posredovane predloge organ pripravi ustrezen odgovor najkasneje v roku 20 
dni; 

� na pomisleke s strani moderatorja glede ustreznosti vsebine ali oblike odgovora 
se ustrezno odzove in najkasneje v 10 dneh po opozorilu moderatorja pripravi 
revizijo odgovora; 

                                                 
6 Predlog bo poslan s prošnjo, da moderatorji orodja pridobijo povratno informacijo, komu je bila zadeva predana v 
reševanje ter v kolikšnem �asu lahko pri�akujemo njihov odgovor. 



   

� resno obravnava prošnjo moderatorjev za vklju�itev v razpravo sprejemanja 
predloga že na nivoju razprave; 

 
Moderatorji orodja bodo za pridobivanje ustreznih odgovorov uporabili isti kanal, kot jih pri 
komuniciranju oziroma pri posredovanju svojih predlogov posameznim resornim organom lahko 
uporabijo državljani. Poleg tega bodo skozi predvideni postopek orodja prišli le predlogi z 
zadostno podporo uporabnikov. Obe dejstvi govorita v prid temu, da se koli�ina in vrsta dela 
pristojnih organov ne bo spremenila toliko, da bi to zahtevalo dodatne kadre. 
 
 
prikazovanje vsebin na spletnih mestih vladnih organov 
Glede na to, da bodo uporabniki orodja objavljali predloge, ki vsebinsko padejo pod razli�ne 
resorje, je smiselno izbrane vsebine prikazovati tudi na spletnih mestih resornih organov. Tako 
bi se na vstopni strani spletnega mesta organa avtomatsko prikazovala vsebina (obvestilo o 
novem predlogu, o za�etku komentiranja, o za�etku glasovanja, o sprejetju predloga, o 
odgovoru resornega organa, itd.), ki spada pod delovno podro�je tega organa. Skozi to 
funkcionalnost bi obogatili vsebino spletnih mest državne uprave ter promovirali participacijo 
državljanov oziroma samo orodje predlagam.vladi.si.  
 
Funkcionalnost prikazovanja vsebin na spletnih mestih organov bi bilo smiselno tudi razširiti, 
tako da bi uporabniki v enotnem koti�ku spletnega mesta organa pridobili tudi informacije iz 
ostalih obstoje�ih oziroma prihodnjih orodij e-demokracije, ki jih je/bo v sklopu portala e-
demokracija vpeljalo Ministrstvo za javno upravo. 
 
 
uporabniki, ki ne želijo, da se o njihovem predlogu razpravlja ali glasuje 
Znotraj orodja je smiselno vpeljati posebno rubriko v kateri bomo objavili vse elektronske 
naslove vladnih institucij, na katere lahko vsi obiskovalci (ne le registrirani uporabniki) pošljejo 
svoje predloge, ki jih bodo, po že obstoje�em delovnem procesu, le te obravnavale. Urad vlade 
za komuniciranje znotraj orodja predlagam.vladi.si ne spremlja, ne objavlja in ne odgovarja za 
tako posredovane vsebin ali morebitne odgovore s strani pristojnega organa. 
 
 
tehni�na postavitev predlagam.vladi.si 
Orodje predlagam.vladi.si je nadgradnja estonskega projekta "TID+" (Today I Decide), ki v 
Estoniji uspešno deluje že od leta 2001. V sodelovanju z Evropsko komisijo in Vlado Republike 
Estonije je estonska nevladna organizacija "e-Governance Academy" v sodelovanju z zunanjim 
izvajalcem razvila odprto-kodno programsko rešitev, ki bi jo za naše potrebe še dodatno 
nadgradili in vpeljali nove funkcionalnosti. Programsko rešitev bi postavilo, nadgradilo in 
vzdrževalo estonsko podjetje, ki je osnovno kodo razvilo za potrebe estonske vlade.  
 
Predlagam.vladi.si je samostojna spletna aplikacija, katerega vizualna podoba bo prilagojena 
podobi spletnega mesta Vlade RS (www.vlada.si). Aplikacija ne bo implementirana znotraj 
spletnega mesta, ampak se bo vedno odprla v novem oknu. 
 
 
finan�ne posledice projekta:  

� vzpostavitev, nadgradnje in vzdrževanje v letu 2009 - 6.000,00 EUR (denar zagotovljen 
na prora�unski postavki 1322 in prijavljen v Na�rt razvojnih programov za leto 2009); 

� nadgrajevanje in vzdrževanje v nadaljnjih letih – predvidoma 5.000,00 EUR letno; 
 
povezave: 

� Orodje (odprtokodna, neprilagojena verzija v angleškem jeziku) postavljeno na 
infrastrukturi Ministrstva za javno upravo 
http://predlagajvladi.pa.sigov.si/webroot/ 

� Estonsko orodje 
https://www.osale.ee/ideed/ 



   

� Projekt TID+ 
http://tidplus.net/ 

- Testna verzija 
http://ideas.tidplus.net/ 

� Epractice.eu: Osale - the Estonian eParticipation tool 
http://www.epractice.eu/cases/osale 


