Poro ilo o delovanju spletnega orodja predlagam.vladi.si
v prvih šestih mesecih (11. november 2009–11. maj 2010)

Vlada RS je na svoji 37. redni seji 23. julija 2009 na predlog Urada za komuniciranje potrdila
izvedbo projekta spletnega orodja predlagam.vladi.si. Ob tem je s sklepom 38200-11/2009/9
Uradu za komuniciranje naložila, da na podlagi šestmese nega delovanja orodja pripravi
poro ilo z ovrednotenjem projekta.

E-participacija

Sodelovanje civilne družbe pri odlo anju je temelj sodobne demokracije. Zgodnje
vklju evanje prebivalcev in civilne družbe v posvetovanja o politikah, strategijah in predlogih
pravnih aktov prispeva k soglasnemu na inu sprejemanja odlo itev, ki krepi javno legitimnost
ter pravno in vsebinsko kakovost sprejetih odlo itev.
Informacijska in komunikacijska tehnologija je glavna možnost za doseganje demokrati ne
soudeležbe, saj s svojim orodjem omogo a v preteklosti nepredstavljivo stopnjo sodelovanja
med vlado in njenimi državljani.

Predstavitev orodja

Temeljni namen spletnega orodja je prebivalce Slovenije spodbuditi k ve ji izmenjavi mnenj
in pobud ter jih tako že v izhodiš u bolj pritegniti k oblikovanju politik na vladni ravni in jim
omogo iti, da bodo pri tem tudi sodelovali.
Spletno orodje predlagam.vladi.si registriranim uporabnikom omogo a izmenjavo stališ do
tem, ki so v pristojnosti vlade, ter pogledov in mnenj o njih. Uporabniki lahko predstavijo
temo, ki po njihovem mnenju ni primerno pravnosistemsko urejena, hkrati pa dajo predlog za
njeno ureditev. Vsi predlogi, ki so pripravljeni v skladu s pravili predlagam.vladi.si, so javno
objavljeni. Drugi registrirani uporabniki lahko predlog v petnajstih dneh po objavi komentirajo
in predlagajo izboljšave. O kon nem predlogu, ki ga pripravi avtor prvotnega predloga, se
glasuje. e predlog dobi ve glasov za kakor proti in e je pri glasovanju sodelovalo vsaj 5
odstotkov aktivnih uporabnikov, se predlog pošlje v obravnavo pristojnemu organu Vlade RS.
Organ je s sklepom vlade zavezan, da pripravi uradni odgovor, ki mora biti najpozneje v 30
dneh javno objavljen in ga lahko registrirani uporabniki komentirajo.
Neregistrirani obiskovalci lahko vse objave prosto prebirajo, ne morejo pa ustvarjati svojih
vnosov (npr. komentarjev).
Kadrovsko / organizacijske posledice projekta
Na Uradu vlade za komuniciranje se dve osebi, moderatorja orodja, s projektom ukvarjata
etrtino svojega delovnega asa. Moderator presoja, ali je predlog v skladu s pravili ter kot
tak primeren za objavo. Ob neskladnosti s pravili moderator predlagatelju sporo i, zakaj je
njegov predlog neprimeren. Moderator prav tako skrbi, da so vsi objavljeni komentarji
usklajeni s pravili ter presoja o ustreznosti oziroma primernosti odgovorov pristojnih organov.

V projektu posredno sodeluje tudi mreža kontaktnih oseb in drugih državnih uradnikov na
ministrstvih in vladnih službah, ki so odgovorni za pripravo odgovorov na predloge s svojega
delovnega podro ja.
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Tehni na izvedba projekta
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 smo jo prilagodili našim
zahtevam in vpeljali nove možnosti. Nadgradnje in vzdrževanje izvaja estonsko podjetje
Interest Marketing, ki je osnovno programsko kodo tudi razvilo.
Finan ni vidiki projekta:
Za vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnega orodja smo v letu 2009 porabili
5500 evrov, medtem ko smo v prora unskem letu 2010 za nadgrajevanje in vzdrževanje
orodja predvideli 5700 evrov.

Objava orodja

Urad za komuniciranje je v sredo, 11. novembra 2009, ob 17.15 objavil spletno orodje
predlagam.vladi.si. Ob tem je medijem poslal sporo ilo za javnost in na spletnih mestih Vlade
RS in Urada za komuniciranje ter na ra unu Twitter "vladaRS" objavil povezavo do
spletnega orodja. Ve ina medijev je že isti ve er na svojih spletnih straneh objavila novice s
povezavo do orodja. Do 12. ure naslednjega dne, to je v manj kot 19 urah po objavi, so
uporabniki ustvarili ve kot 80 predlogov oziroma osnutkov predlogov. V prvih dneh je bil
najve ji obisk, in sicer je bilo povpre no 1360 obiskovalcev in 8615 ogledov strani dnevno.

Statistika

Do 11. maja 2010, torej po šestih (6) mesecih delovanja, je 1414 registriranih
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uporabnikov ustvarilo 723 predlogov, objavilo 4131 komentarjev in oddalo 7031
glasov. Pristojnim vladnim organom smo poslali 151 predlogov, ki so v tem asu dobili
na glasovanju ve insko podporo, prejeli in objavili pa smo že 128 odzivov vladnih
organov. V šestih mesecih je bilo 48.358 obiskov spletnega orodja in 247.767 ogledov
strani, torej povpre no 268 obiskov in 1369 ogledov strani dnevno.
Najve
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zanimanja so bili deležni predlogi za:
ponovno uvedbo utripajo e zelene lu i na semaforjih,
ukinitev študentskega dela,
odmero prometnih kazni na podlagi osebnega dohodka,
boljšo ureditev podro ja varovanja živali,
subvencioniranje letalskih poletov na svetovno prvenstvo v Južnoafriško republiko,
legalizacijo oziroma dekriminalizacijo vseh prepovedanih drog,
uvedbo davka za plasti no embalažo,
uvedbo sistema vra ljivih plastenk,
financiranje verskih skupnosti in cerkva po na elu verskega davka,
opredelitev mote ega pasjega lajanja kot prekrška,
spremembo Zakona o igrah na sre o,
znižanje davka na dodano vrednost za vse otroške plenice in
predlog za uvedbo novega na ina zdravljena multiple skleroze.

Za primerjavo, registrirani uporabniki so na sorodnem estonskem spletnem projektu Osale.ee v prvih sedmih
mesecih po objavi orodja ustvarili 369 predlogov.

Delež vseh predlogov, ki so poslani v obravnavo pristojnemu organu (151), znaša
28,8%. Ostalih 71,2% ali ni dobilo zadostne podpore na glasovanju (261 predlogov), ali pa so
že na samem za etku moderatorji orodja presodili, da predlog ni primeren za obravnavo (112
predlogov), ker je podoben predlog ali že obstajal, ali ni vseboval konkretne rešitve
izpostavljenega problema, ipd.
Najve predlogov smo v reševanje poslali Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
(31), Ministrstvu za promet (23), Ministrstvu za finance (21) in Ministrstvu za notranje zadeve
(20). Približno etrtina predlogov je bila zaradi medresorske razsežnosti teme ali spora o
pristojnosti poslana ve vladnim organom.
Podrobnejšo statistiko najdete v Prilogi

Odgovori pristojnih organov

Od vseh 128 odzivov vladnih organov, ki smo jih objavili, je osem (8) pozitivnih, kar pomeni,
da pristojni vladni organ podpira njihovo uvedbo. Med njimi omenjamo predvsem dva, ki
zahtevata spremembo veljavnih pravnih predpisov:
• Predlog po ukinitvi pogojev, ki se nanašajo na tehni ne zna ilnosti vozil, za
uveljavitev oprostitve pla ila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov:
Ministrstvo za promet je predlog s strokovnega stališ a preverilo in se s
predlogom strinja. Predlog za spremembo zakona bodo pripravili v letu 2010.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/17
• Predlog za znižanje stopnje davka na dodano vrednost za otroške pralne plenice
je Ministrstvo za finance podprlo in ga bo vklju ilo v naslednjo spremembo
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/364
Na 61 predlogov (47,7 %) so pristojni vladni organi odgovorili, da sedanja ureditev že
ustrezno ureja predlagano temo oziroma da so postopki za njeno ureditev že sproženi; v 21
primerih (16,4 %) je pristojni organ sporo il, da še iš e ustrezno ureditev ter da je predlog
ena od mogo ih rešitev; v treh primerih (2,3 %) vlada ni bila pristojna za urejanje vprašanja,
medtem ko smo v 36 primerih (28,1 %) objavili negativen odgovor pristojnega vladnega
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organa.

Pridobivanje odgovorov pristojnih vladnih organov

Na Uradu vlade za komuniciranje smo v želji, da pripravljavcem uradnih odgovorov olajšamo
delo ter zagotovimo enotno obliko odgovorov, pristojnim vladnim organom 15. januarja 2010
poslali priporo ila za pripravo odgovorov na predloge, poslane s spletnim orodjem
predlagam.vladi.si.
Urad vlade za komuniciranje predloge, ki so na glasovanju dobili zahtevano podporo, v obliki
uradnega dopisa pošlje pristojnim vladnim organom, in sicer po elektronski pošti na naslov
glavne pisarne. Izkazalo se je, da so organi, ki so upoštevali nasvet UKOM-a in dolo ili
2

Za primerjavo, na sorodnem estonskem spletnem projektu Osale.ee je 48 % vseh odzivov pristojnih organov
odklonilnih, na predlagam.vladi.si pa 29,6 %.

kontaktno osebo (ve inoma v kabinetu predstojnika ali službi za odnose z javnostmi), ki
koordinira pripravo in skrbi za vsebinsko kakovost odgovorov na poslane predloge,
odzivnejši na pozive moderatorjev in hitrejši pri pripravi ustreznih odgovorov. Zato še enkrat
priporo amo vsem ministrstvom, ki prejmejo ve je število predlogov, da dolo ijo
osebo, ki bo usklajevala pripravo odgovorov. Kadar ni dolo ena, moderatorji orodja
komunicirajo z državnim uradnikom, ki mu je bila zadeva dodeljena v reševanje.
Vladni organi ve inoma dosledno spoštujejo postavljene asovne roke za pripravo odziva na
predloge, ki nesporno sodijo v njihovo pristojnost. V prvih šestih mesecih je samo enkrat
pristojni organ zamujal s pripravo ve (sedmih) odgovorov. Urad je na vodstvo organa
naslovil uradni dopis z obvestilom o zamudah. Tri dni pozneje je organ na vse poslane
predloge uporabnikov poslal ustrezne odgovore. Ve je težave pa imajo moderatorji orodja,
kadar posamezni organi zavrnejo pripravo odgovora na predlog, ker po njihovem mnenju ne
spada v njihovo pristojnost. Tudi pri teh primerih Urad na vodstvo organa naslovi poziv k
pripravi odgovora na tak »sporni« predlog.
Kljub ob asnim težavam ocenjujemo, da je opisan postopek pridobivanja odgovorov
pristojnih vladnih organov ustrezen.

Nadgradnje spletnega orodja

V zadnjih šestih mesecih smo v spletnem orodju uvedli nekaj novosti, med katerimi bi radi
posebej omenili tedenski bilten, ki ga registrirani uporabniki orodja prejmejo na svoj
elektronski naslov. Bilten vsebuje informacije o zadnjih objavljenih predlogih in zadnjih
odzivih pristojnih vladnih organov ter seznam najbolj komentiranih predlogov preteklega
tedna in predlogov, ki so v preteklem tednu prejeli najve glasov uporabnikov.
Da bi spodbudili višjo udeležbo pri glasovanju o predlogih, smo vpeljali tudi funkcijo "Glasuj!",
kjer registrirani uporabniki najdejo vse predloge, ki so trenutno v fazi glasovanja in za katere
še niso oddali svojega glasu.
V prihodnjih tednih pa nameravamo uresni iti še naslednje nadgradnje sistema:
- nova vizualna podoba, ki bo skladna z novo celostno grafi no podobo državne
uprave,
- možnost spremljanja implementacije predlogov, ki so jih pristojni vladni organi podprli,
- preureditev vstopne strani (seznam zadnjih komentarjev, seznam predlogov v
glasovanju, izpostavljeni pozitivni odzivi pristojnih vladnih organov in pregled
implementacije le teh),
- dostop do dnevne statistike orodja,
- to kovanje uporabnikov glede na njihovo aktivnost in objava seznama "najboljših"
uporabnikov.
Z ve ino nadgradenj želimo predvsem spodbuditi uporabnike k redni uporabi orodja.

Spremembi pravil

12. januarja 2010 smo na predlog uporabnikov spremenili na in izra una 5-odstotne kvote za
sprejetje predloga na glasovanju. Osnova za izra un omenjene kvote je tako na predlog
uporabnikov število aktivnih uporabnikov in ne ve število vseh uporabnikov.

13. aprila 2010 smo v skladu s predlogom uporabnikov Podaljšanje glasovanja obdobje
glasovanja podaljšali s sedmih na štirinajst dni.
Spremembi sta prispevali k temu, da zdaj dobri in utemeljeni predlogi dobijo dovolj podpore
za pošiljanje pristojnim vladnim organom.
Veljavna pravila, ki urejajo delovanje uporabnikov in dolo ajo naloge moderatorjev orodja, so
dostopna na spletnem naslovu http://www.vlada.si/index.php?id=514.

Odziv javnosti

Strokovna javnost, mediji in uporabniki orodja so dobro sprejeli izvedbo projekta in sam
koncept spletnega orodja.
Strokovna javnost projekt razume kot pomemben korak pri razvoju e-participacije v Sloveniji
in poudarja uravnoteženost rešitve, ki združuje razpravo, izražanje podpore predlogom in
nadzor nad odzivnostjo državne uprave. Zasledili pa smo o itek, da je celoten proces od
predloga do odgovora pristojnega organa predolg (skoraj 60 dni). Ta o itek so zavrnili
uporabniki orodja, ki so na glasovanju podprli predlog, da se obdobje glasovanja podaljša s
sedmih na štirinajst dni.
Uporabniki orodja tudi vseskozi sporo ajo konstruktivne predloge za spremembe in
nadgradnjo sistema, ki jih poskušamo im bolj upoštevati pri razvoju novih funkcionalnosti
orodja.

Indeks e-participacije Združenih narodov

Sektor za ekonomske in socialne zadeve pri sekretariatu Združenih narodov v svojem
poro ilu z naslovom United Nations E-Government Survey redno objavlja indeks stanja eparticipacije v posameznih državah sveta. Republika Slovenija je po tem indeksu leta 2003
zasedla 36. mesto, leta 2004 41. mesto, leta 2005 46. mesto in leta 2008 55. mesto. V
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najnovejšem poro ilu, objavljenem maja 2010, je Slovenija prvi po letu 2003 napredovala,
in sicer je njen indeks zrasel na 0,5143. Tako je Slovenija na lestvici indeksa eparticipacije sko ila s 55. na 20. mesto.
Na našo poizvedbo, so nam iz Sektorja za ekonomske in socialne zadeve pri sekretariatu
Združenih narodov sporo ili, da je projekt predlagam.vladi.si, katerega temeljni namen je
uveljavljanje e-participacije, pomembno prispeval k uvrstitvi Slovenije na lestvici tega
indeksa. Kljub temu pa je treba poudariti, da je predlagam.vladi.si samo ena od dejavnosti
Vlade RS in nevladnih organizacij, ki so in bodo tudi v prihodnje prispevale k vklju evanju
civilne družbe v oblikovanje politik na vladni ravni.
Projekt predlagam.vladi.si, kot inovativna praksa e-participacije na obmo ju Evropske unije,
je ob utno prispeva k dejstvu, da Slovenija postaja ena najbolj naprednih držav na tem
podro ju, ki svojim prebivalcem s pomo jo informacijske tehnologije omogo a aktivno
sodelovanje pri oblikovanju kon nih vladnih odlo itev.
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Dostopno na naslovu http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm

Priloga

Statistika spletnega orodja predlagam.vladi.si
Ljubljana, 12. maj 2010
Urad vlade za komuniciranje je v sredo, 11. novembra 2009, ob 17:15 uri objavil spletno
orodje predlagam.vladi.si, namenjeno vklju evanju prebivalcev Slovenije v oblikovanje politik
na vladni ravni. V manj kot 24 urah po objavi orodja so registrirani uporabniki ustvarili ve kot
80 predlogov oziroma osnutkov predlogov.
Do 11. maja 2010, torej po šestih (6) mesecih delovanja, je 1414 registriranih
uporabnikov ustvarilo 723 predlogov, objavilo 4131 komentarjev in oddalo 7031 glasov.
Pristojnim vladnim organom smo poslali 151 predlogov, ki so v tem asu dobili na
glasovanju ve insko podporo, prejeli in objavili pa smo že 128 odzivov vladnih organov. V
šestih mesecih je bilo 48.358 obiskov in 247.767 ogledov strani, torej povpre no 268
obiskov in 1369 ogledov strani dnevno.
Najve zanimanja so bili deležni predlogi za:
- ponovno uvedbo utripajo e zelene lu i na semaforjih,
- ukinitev študentskega dela,
- odmero prometnih kazni na podlagi osebnega dohodka,
- boljšo ureditev podro ja varovanja živali,
- subvencioniranje letalskih poletov na svetovno prvenstvo v Južnoafriško
republiko,
- legalizacijo oziroma dekriminalizacijo vseh prepovedanih drog,
- uvedbo davka za plasti no embalažo,
- uvedbo sistema vra ljivih plastenk,
- financiranje verskih skupnosti in cerkva po na elu verskega davka,
- opredelitev mote ega pasjega lajanja kot prekrška,
- spremembo Zakona o igrah na sre o,
- znižanje davka na dodano vrednost za vse otroške plenice in
- predlog za uvedbo novega na ina zdravljena multiple skleroze.
Delež vseh predlogov, ki so poslani v obravnavo pristojnemu organu (151), znaša
28,8%. Ostalih 71,2% ali ni dobilo zadostne podpore na glasovanju (261 predlogov), ali pa so
že na samem za etku moderatorji orodja presodili, da predlog ni primeren za obravnavo (112
predlogov), ker je podoben predlog ali že obstajal, ali ni vseboval konkretne rešitve
izpostavljenega problema, ipd.
Najve predlogov smo v reševanje posredovali (nekatere smo zaradi razsežnosti njihove
tematike posredovali ve vladnim organom hkrati):
• 31 – Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve;
• 23 – Ministrstvu za promet;
• 21 – Ministrstvu za finance;
• 20 – Ministrstvu za notranje zadeve;
• 19 – Ministrstvu za gospodarstvo;
• 17 – Ministrstvu za javno upravo;

•
•
•
•
•
•
•
•

15 – Ministrstvu za okolje in prostor;
12 – Ministrstvu za zdravje;
11 – Ministrstvu za pravosodje;
9 – Ministrstvu za šolstvo in šport;
6 – Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo;
4 – Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
3 – Uradu za enake možnosti;
1 – Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za kulturo,
Uradu za verske skupnosti, Uradu za intelektualno lastnino, Službi vlade za
zakonodajo in Uradu za komuniciranje.

Odgovori pristojnih organov (128)
Od vladnih organov smo prejeli osem (8) pozitivnih odgovorov:
• Predlog po ukinitvi pogojev, ki se nanašajo na tehni ne zna ilnosti vozil, za
uveljavitev oprostitve pla ila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov:
Ministrstvo za promet je predlog s strokovnega stališ a preverilo in se s
predlogom strinja. Predlog za spremembo zakona bodo pripravili v letu 2010.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/17
• Predlog za znižanje stopnje davka na dodano vrednost za otroške pralne plenice
je Ministrstvo za finance podprlo in ga bo vklju ilo v naslednjo spremembo
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/364
• Predlog za nadgradnjo programske opreme ra unalnikov v državni upravi, ki bi
omogo ala ogled .odf formata (OpenDocument format): Ministrstvo za javno
upravo je predlog prou ilo in odlo ilo, da bodo iz predloga oblikovali ustrezno
nalogo in jo uvrstili v akcijski na rt Strategije razvoja elektronskega poslovanja ter
izmenjave podatkov iz uradnih evidenc (SREP).
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/161
• Predlog za prilagoditev spletnih storitev ministrstev vsem spletnim brkljalnikom je
Ministrstvo za javno upravo podprlo in ga bo v kratkem uresni ilo.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/450
• Predlog za spremembo Zakona o igrah na sre o, predvsem v delu, ki dovoljuje
omejitev dostopa do spletnih mest, za katere se ugotovi, da se prirejajo spletne
igre na sre o brez koncesije vlade, je Ministrstvo za finance ocenilo kot primerno
za nadaljnjo obravnavo, saj je vsebinsko povezan tudi s pobudo Direktorata za
informacijsko družbo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter
predlogom Informacijskega pooblaš enca.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/434
• Predlog, da Ministrstvo za zdravje zavzame popolnoma jasno stališ e do
cepljenja proti pandemski gripi, je prav tako imel pozitivni odziv. Ministrstvo za
zdravje je v skladu s predlogom zavzelo jasno stališ e do cepljenja proti
pandemski gripi H 1 N 1 (1. 12. 2009), in sicer je cepljenje priporo ilo vsem
prebivalcem ter ga ozna ilo kot naju inkovitejši ukrep za zaš ito pred virusom H 1
N 1.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/166

•

•

Predlog, da se obdobje glasovanja v spletnem orodju predlagam.vladi.si podaljša
s sedmih na štirinajst dni, je Urad vlade za komuniciranje implementiral
13.4.2010.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/560
Predlog za pove anje števila parkiriš za motoriste je Ministrstvo za promet
podprlo in bo pozvalo vse pristojne lokalne skupnosti k u inkovitejši ureditvi te
problematike.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/308

Med ostalimi odgovori je:
-

na enainšestdeset (61) predlogov pristojni organ odgovoril, da obstoje a
ureditev ustrezno ureja izpostavljeno tematiko oziroma da so postopki za njeno
ureditev že sproženi:
Obdav itev plasti ne embalaže,
Uvedba plastenk kot povratne embalaže,
Uvedba odprtokodne programske opreme na ra unalnikih v šolah,
Širokopasovna 100/100 M linija do vseh domov najkasneje do leta 2020,
Ukinitev dostave dnevnega asopisa državnim uradnikom,
Odprava starševskega dodatka za zaposlene v tujini,
istopisi zakonov in ostalih podzakonskih aktov redno osveženi in javno
objavljeni,
Izboljšanje standardov kvalitete cestiš ,
Izboljšanje dostopa do širokopasovnega omrežja na podeželju,
Spodbujanje izdelave elektri nih avtomobilov v Sloveniji,
Ukinitev monopola SAZASa,
Zakon o ugotavljanju premoženja in finan na policija,
Ureditev železniške proge Ljubljana-Ko evje za potniški promet,
lanstvo RS v ENQA,
Akcija za spodbujanje pravilne uporabe smernikov v krožiš ih,
Spodbujanje prestrukturiranja podjetij za izdelavo tehnologije za proizvodnjo
elektri ne energije iz sonca in vetra,
Nezdružljivost funkcij poslanca Državnega zbora in župana,
Dolo itev razmerja med minimalno in maksimalno pla o v podjetju,
Uravnavanje preto nosti prometa v semaforiziranih križiš ih s pomo jo
ra unalniškega programa,
Obvezno recikliranje in lo evanje odpadkov,
Resen pristop k odpravljanju vseh vrst onesnaževanje okolja,
Spodbujanje zmanjševanja uporabe plasti nih vre k,
V okviru Evropskega ali širšega prostora naj se za ne organizirati izdelavo
audio, video, ra unalniškega in drugega materiala za izobraževanje v
osnovnih, srednjih in tudi visokih šolah,
U enje slepo prstnega tipkanja v osnovnih ali srednjih šolah,
Ustanovitev centralnega državnega inšpektorata,
Sprememba ocenjevanja v osnovnih in srednji šolah pri glasbeni, likovni in
športni vzgoji,
Živali in njihovo sobivanje, vzreja ter prodaja,
Definiranje najdaljšega roka pla ila, obvezno obra unavanje zamudnih
obresti,
Delo upokojencev po upokojitvi,

Odgovornost javnih uslužbencev,
Zaostritev pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva,
Napotitve brezposelnih prejemnikov socialne podpore na priložnostna dela,
Preu itev smiselnosti 6. bloka TE Šoštanj,
Ukinitev uporabe vinjet na cestah, kjer pred uvedbo le teh ni bilo cestnine,
Ukinitev davka na vozila na alternativni vir pogona,
Prepoved uporabe pirotehnike,
Predlog volilnega sistema z rezervnim glasom,
Ukinitev pomo i ljudem, ki izkoriš ajo sistem,
Storilci kaznivega dejanja ne smejo uveljavljati odškodnine od nikogar,
Možnost pregleda stanja na DURS,
Trajni odvzem vozniškega dovoljenja za voznike, ki vozijo v nasprotno smer,
Kazenski pregon nepla nikom preživnin,
Izboljšanje prehrane v šolah,
Poostritev nadzora nad denarjem ki ga razdeljuje Študentska organizacija
Slovenije,
Prepoved prodaje živali neznanega izvora,
Predlog, da naj dijaške malice pripravljajo le državna podjetja,
SWIFT Sporazum,
Ukinitev študentskih bonov hitri hrani,
Ureditev spolne vzgoje v šolah,
Opredelitev tehni nih normativov parkiriš za tovorna vozila in avtobuse,
Privatizacija igralnic,
Satelitsko cestninjenje,
Obdav itev premoženja,
Ureditev statusa svinger klubov, seks klubov in javnih hiš,
Ureditev kazenskih oziroma prekrškovnih dolo be zakonov,
Prepre itev poseganja organov pregona v zasebnost na domu in internetu,
Ureditev študentskega dela,
Pove ati delež podzemnih povezav elektroenergetskega sistema,
Pove ati nadzor nad delom sodnih izvedencev,
Ukinitev agencij za posredovanje dela.
-

v enaindvajsetih (21) primerih je pristojni organ odgovoril, da še iš e ustrezno
ureditev za izpostavljeno problematiko ter da je predlog ena od mogo ih
rešitev:
Nižja obdav itev pla , nižji DDV in zmanjšanje javne uprave,
Enoten otroški dodatek,
Ste ajna zakonodaja (prvi popla ani delavci),
Ureditev vprašanja nepla anih pokojninskih prispevkov,
Ukinitev oz. poenotenje nepotrebnih zdravniških pregledov,
Ukinitev študentskega dela,
Predlog za ustanovitev zgodovinskih pokrajin,
Vzpostavitev infrastrukture za elektri ne avtomobile,
Izgradnja drugega tira Jesenice-Ljubljana,
Ureditev instituta referenduma,
Odmera kazni za prometne prekrške na podlagi dohodkov in premoženja,
Dopolnitev prometnega znaka »parkiranje dovoljeno za invalide«,
Legalizacija prostitucije,
Strožji nadzor nad varnostniki in varnostnimi službami,

Odstranitev cestninskih postaj,
Prenehanje uporabne pla ljive programske opreme v javni upravi,
Ukinitev financiranja fakultet glede na število vpisanih na fakulteto,
Uvedba nove dav ne stopnje za nezdravo prehrano,
Ukinitev obveznega lanstva v zbornicah,
Poenotenje nadomestil za boleznine,
Uvedba pavšalnega prispevka za vsa zdravila na recept.
-

v treh (3) primerih vlada ni pristojna za urejanje vprašanja:
Ukinitev imunitete in privilegijev poslancev,
Obvezna prisotnost poslancev na sejah Državnega zbora,
Pravi no in odgovorno ravnanje z odpadki;

-

v šestintridesetih (36) primerih pa je pristojni vladni organ posredoval
negativen odgovor:
Ponovna uvedba utripajo e zelene lu i na semaforjih,
Zmanjšanje števila ob in,
Ukinitev pla ila prispevkov RTV Slovenija,
Cerkveni davek (financiranje verskih skupnosti le s strani njihovih vernikov),
Prepoved pirotehni nih ognjemetov in pokanj za boži no novoletne praznike
oz. v asu zimskega spanja,
Prepoved vzgoje, razmnoževanja in uporabe gensko spremenjenih rastlin v
vseh oblikah,
Uravnoteženo in pravi no izpla evanje nagrad in odpravnin,
Vložitev tožbe na Evropsko sodiš e proti Italiji in Avstriji zaradi kratenja pravic
slovenski manjšini,
Selitev ministrstev po Sloveniji,
Pravi no razmerje pla znotraj podjetij,
Legalizacija oziroma dekriminalizacija vseh prepovedanih drog,
Zmanjševanje javne porabe,
Višina pla e javnih uslužbencev naj se dolo i na podlagi njihove uspešnosti
na delavnem podro ju,
Zmanjšanje odstotka BDP-ja za obrambo,
Prenos praznikov na delavnike,
Ukinitev ali znižanje cene za Ljubljansko obvoznico,
Zvišanje trošarin na toba ne izdelke,
Opredelitev mote ega pasjega lajanja kot prekrška,
Izrekanje vzgojnih kazni voznikom,
Prepoved uporabe amalgamskih zobnih zalivk,
Predlog za gradnjo širših voziš ,
Ukinitev 32. lena Pravilnik o upravljanju ve stanovanjskih stavb (UL RS, št.
60, 31.7.2009),
Povišanje kazni za prekora eno težo tovornih vozil,
Spremenitev ureditve stanovanjskih subvencij mladim družinam,
Uvedba obveznega testa znanja iz zgodovine slovenskega naroda za vse
maturante,
Uzakonitev poligamije,
Uvedbo novega na ina zdravljena Multiple skleroze,
Uvedba konsenzualne demokracije,
Poostritev kazni na metanje odpadkov in cigaretnih ogorkov na ulicah,

Možnost prenosa registrskih tablic - 2 avtomobila 1 tablica,
Omejitev števila mandatov na dva mandata za funkcijo predsednika vlade,
ministra, poslanca v DZ, državnega svetnika in župana,
Ukinitev vseh ukrepov, ki zmanjšujejo izpuste toplogrednih plinov,
Uvedba minimalnih varnostnih standardov novih vozil,
Zvišanje trošarin na alkohol in cigarete in znižanje trošarin na naftne derivate,
Znižanje davkov in trošarin na plin.
Kot zanimivost naj še dodamo, da tudi negativni odgovori s strani vladnega organa, s katerim
zavrnejo poslani predlog, lahko naletijo na pozitivne odzive samega avtorja predloga. Pri
predlogu za uvedbo cerkvenega davka je Urad vlade za verske skupnosti predlog zavrnil kot
neustaven in tudi nepotreben, saj se na rtuje sprememba zakonodaje financiranja verskih
skupnosti, katero bo prenehalo stanje, ko vsi »solidarnostno« pla ujejo za versko dejavnost.
Odziv avtorja predloga:
Zelo sem zadovoljen, e bo država naredila to kar so napisali v odgovoru. Prav to je
bil moj namen. Prekinitev financiranja verskih skupnosti iz prora una. Zahvaljujem se
vsem, ki so glasovali za predlog. Gospodu Guli u pa želim, da bi uspel pri projektu.
http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/90

