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POMEN ODZIVNOSTI SLOVENSKE E-UPRAVE ZA BOLJŠO PARTICIPICAIJO 

DRŽAVLJANOV  

Računalniška tehnologija s svojo informacijsko komunikacijsko mrežo omogoča boljše, 

hitrejše in učinkovitejše družbeno delovanje. Z razvojem te tehnologije so se začeli pojavljati 

novi pojmi, ki so izpopolnjevali svoje predhodnike. Eden takih pojmov je tudi »e-

demokracija«, ki predstavlja podaljšano roko klasične demokracije, katera deluje na principu 

participacije – sodelovanja državljanov pri tvorjenju celotne podobe države. Žal pa je kljub 

uvajanju informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), participacija iz leta v leto slabša. 

Znotraj e-demokracije deluje sistem organov, ki odloča o javnih zadevah – e-uprava. Ena od 

nalog le-te je tudi zagotavljanje boljše participacije državljanov. Na svojih straneh ponujajo 

orodje za komunikacijo z izvoljenimi predstavniki. Tovrstno orodje sem v svoji diplomski 

nalogi preizkusil tudi sam z namenom, da preverim odziv in učinkovitost. V primeru slabe 

odzivnosti lahko to povežem s slabo participacijo. 

Ključne besede: Informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-demokracija, e-participacija, e-

uprava  

  

SIGNIFICANCE OF SLOVENIAN E-GOVERNMENT RESPONSE FOR BETTER 

PARTICIPATION 

Computer technology with its information communication network (ICN) enables better, 

faster and more effective social functioning. By the development of the new technologies, 

began to appear new concepts known by their prefix »-E« began to appear. One of these 

concepts is the "e-democracy", which represents an extended arm of classical democracy and 

operates on the principle of participation. Unfortunately, there is a decline in political 

participation, regardless of ICN rising. Inside e-democracy is a system of organs, acting on 

public issues »e-government«. One of the main tasks of e-government is ensuring better 

participation of citizens. On their site they offer some tools, which can provide that. One of 

these tools offers communication with elected representatives. In my diploma thesis I (had) 

put this tool to the test, to see the response to it, as well as its effectiveness. Possible poor 

response, might be due to the poor participation. 

Key words: Information communication technology, e-democracy, e-participation, e-

government  
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1  UVOD 

 

V modernem času nam računalniki lajšajo delo, so vir informacij in neskončen shranjevalec 

podatkov, uporabljajo se kot komunikacijsko sredstvo, njihova uporabnost pa se vsakodnevno 

širi. Računalniška tehnologija je uporabna pri informiranju v gospodarstvu, obrambi, zabavi, 

medicini in še za mnogo drugih stvari. Internet je najbolj razširjena veja povezav v 

informacijsko-komunikacijski tehnologiji (v nadaljevanju IKT). Razvoj informacijske družbe 

in uveljavljanje informacijskih orodij v vsakdanje življenje sta dodala novo razsežnost tudi 

politiki ter udejstvovanju v le-tej. Pojem elektronska demokracija (e-demokracija) je v 

znanstvenem in pa tudi v političnem diskurzu prisoten že dobra tri desetletja, medtem ko se je 

v slovenskem prostoru pojavil z rahlo zamudo. Elektronska demokracija je sklop teorij in 

praks demokracije, ki v svoj demokratičen političen sistem postavlja informacijske 

tehnologije oz. informacijska omrežja (Hagen, 1996: 78). E-demokracija je sestavni del e-

države; to sestavljajo spletni portali državnih institucij, ki nudijo državljanom in drugim 

subjektom razne informacije ter storitve. Osnovna značilnost pojma elektronske demokracije 

je vzročna zveza med demokratično politiko in uporabo IKT ter ideja elektronske demokracije 

kot povečanja participativnih možnosti in razširjanja demokratičnega delovanja. S 

participacijo mislim tako na soodločanje o javnih zadevah in politikah javnega pomena na 

lokalni in nacionalni ravni kot na participacijo v smislu informiranja. E-participacija je 

participacija v politiki,  ki se manifestira s pomočjo IKT oziroma interneta. Izraža se v več 

oblikah ter s pomočjo različnih orodij, kot so spletni dnevniki, bolje znani kot blogi, spletno 

pošto, spletnimi peticijami itd. Internet bi lahko prinesel v slovensko politično življenje bolj 

direktno (neposredno) obliko demokracije. S tem mislim na uporabo interneta bodisi za 

elektronsko glasovanje bodisi za komunikacijo med informatiziranimi institucijami javne 

uprave ter državljani. Za pridobitev zaupanja in naklonjenosti ljudstva do elektronske 

demokracije pa je potrebno nekaj komponent. Dve izmed teh sta odzivnost in kakovost, ki ju 

bom preveril v svoji raziskavi. 
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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE 

 

Politična participacija v današnji družbi je nezadovoljiva. Premalo je samega zanimanja za 

politiko, sodelovanja pri odločitvah in izražanja svojih mnenj. Ta težava apolitičnosti ni 

opazna samo pri nas, pač pa tudi drugod. E-participacija naj bi bila tisto orodje, ki bi to 

apolitičnost zmanjševalo. 

Slovenija je na lestvici Združenih narodovi z vidika  e-participacije uvrščena precej visoko. 

Naša e-uprava naj bi bila tehnološko dovršena in ima dobre ocene. Nas bo zanimalo, kako se 

vse to pokaže v praksi. Raziskal bom, ali je odzivnost dobra in če je odgovor državljanu v 

pomoč. Ugotavljal bom, ali je morda za slabo politično participacijo krivec tudi neodzivnost 

predstavnikov oblasti. V svoji nalogi bom meril odzivnost oziroma odzivni čas ter kakovost e-

uprave Republike Slovenije. Poslal bom elektronsko sporočilo vsem predstavnikom oblasti in 

meril čas, ki bo minil do odgovora, na podlagi tega pa sklepal ali je kakovostno ali ne.  

Cilj naloge je prikazati, kakšna je odzivnost in kakovost naše e-uprave. 

 

1.2 STRUKTURA NALOGE 

 

Po kratkem uvodu bo sledil prvi del naloge, ki sloni na analizi sekundarnih virov (knjig, 

strokovnih člankov in ostalih besedil, ki se nanašajo na izbrano temo proučevanja). V pomoč 

pri analizi obravnavane tematike bodo tudi številni viri, dostopni na svetovnem spletu. Tako 

se bom na začetku naloge ukvarjal s teoretskim vprašanjem, kaj so demokracija, e-

demokracija, participacija, e-participacija in e-uprava. V drugem delu se bom ukvarjal s 

svojimi postavljenimi hipotezami, kjer bom analiziral učinkovitost ter kakovost e-uprave pri 

nas. V zadnjem poglavju bom vključil sklep ter zaključek, kjer bom predstavil svoje rezultate 

in podal svoje mnenje. Čisto na koncu bo tudi spisek uporabljene literature in virov, ki jih 

bom uporabil v svoji nalogi. 
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1.3 HIPOTEZE NALOGE 

 

Preverjal bom naslednje hipoteze:  

H1: Stanje politične participacije je v našem prostoru slabo. Slovenci se premalo zanimamo 

za politiko in ji namenjamo premalo pozornosti. 

H2: Za slabšo participacijo v našem prostoru so delno krivi tudi predstavniki naše države, saj 

so premalo odzivni in ne opravljajo svoje funkcije. Preveril bom kakšna je odzivnost oziroma 

odzivni čas izvoljenih predstavnikov oblasti. 

H3: Kakovost odgovorov je nezadovoljiva in državljanu niso v pomoč. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 DEMOKRACIJA 

 

V tem poglavju bom na kratko opisal pojem demokracije, njeno povzeto zgodovino in nekaj velikih 

mislecev, ki so vplivali na razvoj demokracije, kakršno poznamo danes. 

2.1.1 Opredelitev demokracije 

 

Demokracijo lahko dobesedno prevedemo kot »vodenje ljudstva«. Izraz je izpeljanka iz grške 

besede dēmokratiā, ki je sestavljenka besed dēmos (ljudstvo) in kratos (vladati). Rezultat 

demokracije se kaže kot politična enakost med ljudmi (Held 2006, 13). 

Sam pojem demokracije se skozi zgodovino spreminja in dopolnjuje. Teoretiki, razmere, 

tehnologija, globalne spremembe in še mnogo drugih dejavnikov pojmu demokracija dodajajo 

nove dimenzije. Pinterič v svojem delu pojasnjuje to kot široko področje elementov, ki 

posamezni ureditvi dajejo nazivno legitimiteto demokratičnosti, sočasno pa je opažena v istih 

državah sistematično nedemokratična praksa, katero posamezen model demokracije dopušča 

(2009: 76). Ta družbenopolitični sistem je imel na svoji strani tako zaupanje kakor tudi 

nezaupanje. Kakor navaja Held (2006: 23-28) sta bila nezaupljiva tudi filozofa Platon in 

Aristotel, ki danes veljata za »očeta« demokracije. Filozofija je gojila vprašljivost do 

prisotnosti ljudstva pri vladanju državi. Pa ne zaradi načela nezmožnosti, pač pa človekove 

narave kot same.  Platon navaja, da je dobra vladavina tista, katero vodijo ljudje najvišjih 

vrlin (Platon, 1976: 302). Aristotel je razširitev vodenja opisal kot eno od načel demokracije. 

Vsi naj imajo enak delež, oziroma izpeljanka je, da imajo revni večjo moč, saj je njihovo 

število večje (Aristotel, 2012).  

Neumann pravi, da je demokracija uresničitev svobode človeka z množično udeležbo. Da bi 

nam bolj nazorno prikazal definicijo, nam razčleni sam pojem svobode. Trdi, da je sestavljena 

iz treh enako pomembnih sestavin. Prva je pravna (negativna). Svoboda naj bi bila odsotnost 

prisile, a le do takrat, ko mora v skladu z ustavo država posredovati tudi s prisilo. O tem 

sodijo neodvisna sodišča. Druga sestavina je zgodovinska. Svobodni smo le, če razumemo 

svoje zgodovinsko ozadje. S tem preprečimo ponavljanje starih napak, utopične in na drugi 

strani preveč konservativne misli. Tretja pa je človeška volja, ker lahko človek le prek nje 

uresničuje svojo svobodo. A tudi demokracija ima svoje probleme. Neumann pravi, da je 

monopolizacija družbe ena izmed težav. Birokratizacija javnega in tudi zasebnega življenja 
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ter čedalje večja zapletenost demokracije sta druga dva problema. Največji križ demokracije 

pa je to, da bo vedno nekdo vladal, nekdo pa vladan (Lukšič A., 2003: 293-306) 

2.1.2 Tipologija demokracije 

 

Po Hague in Harrop razlikujemo neposredno, predstavniško (posredno), deliberativno, 

konsociativno, liberalno in neliberalno demokracijo (v Pinterič, 2009: 76). 

Neposredna demokracija ali klasični model grške demokracije je precej redek in jo prakticira 

malo držav. Ena izmed njih je Švica. Neposredna odločanja predstavljajo velike 

organizacijske stroške, ki potegnejo za sabo razne zaplete. Zato je bolj razširjen drugi model: 

posredna demokracija, kjer temeljne odločitve sprejemajo osebe, ki jih je v ta namen izvolilo 

ljudstvo (Grad 2004, 17). V knjigi »A Preface to Democratic Theory« avtorja Roberta A. 

Dahla je prav tako opisano, da je klasična demokracija nemogoča zaradi velikosti držav. 

Majhne države, ki so poznane iz časov Aten, so bile zmožne tovrstne ureditve, danes pa je to 

tako imenovan hibrid (Dahl 2006: 42). Predstavniški sistem ima značilno svobodo govora, 

medijev in združevanja. Ponuja nam varnostni mehanizem za nadzor centralnih oblasti. Mill 

trdi, da je kljub svobodi in participaciji še vedno v nekaterih državah, ki so gosto naseljene, 

omejenost v kontekstu predstavništva (Held, 2006: 94-96).  

Deliberativna demokracija je tip, ki vsebuje kombinacije neposredne in reprezentativne 

demokracije, kjer voljeni predstavniki za mnenja o rešitvah sprašujejo ljudstvo preko javnih 

posvetovanj. Tovrstna demokracija povečuje sodelovanje državljanov pri javnopolitičnih 

vprašanjih in za svoje delovanje uporablja IKT v kontekstu e-demokracije (Pinterič, 2009: 

77).   

Konsociativna demokracija ima veliko elementov konsenzualne, s to razliko, da tukaj ne gre 

za doseganje soglasja med sodelujočimi, pač pa uravnavanje konflikta z vključevanjem sprtih 

strani. Značilnost tega modela se kaže pri polariziranih družbah z več homogenimi 

družbenimi skupinami (Pinterič, 2009: 77). 

Participativna demokracija je rezultat neenakosti ljudi in mišljenj. Ker same volitve niso 

dovolj za zagotavljanje politične odgovornosti, je potreba še po neposrednem urejanju s strani 

družbe. Politične stranke so tiste, ki skrbijo za reprezentativnost ljudstva. Njihova naloga pa je 

ne samo omogočanje odločevalskih procesov, pač pa tudi privabljanje v te procese (Held, 

2006: 255-262). 



12 
 

Liberalne demokracije že v imenu skrivajo svojo značilnost – svoboščine. Svobodne, poštene 

volitve ter svoboda političnega združevanja v politične stranke. Stranke preko tekmovanja 

pridobivajo podporo in politično moč. Mediji so tukaj močno orodje, saj se preko njih 

prikazuje delovanje in miselnost strank. Posameznikove pravice so zaščitene s strani ustave in 

sistemom neodvisnih sodišč (Pinterič, 2009: 113). Pikalo v Lukšič (2009: 41) navaja, da je 

liberalna demokracija hibrid politične skupnosti, ki je nastal na zasnovi liberalistične teorije.  

Neliberalne demokracije imajo značilnost kombinacije liberalnih demokracij in avtoritarnih 

režimov (avtoritarni režimi so popolno nasprotje liberalne demokracije, svoboščin ni, mediji 

so nadzorovani, elite pa delujejo na oblasti same). Po navadi se tovrstni tip pojavlja pri 

tranziciji med nedemokratičnim in demokratičnim. Mediji so omejeni, svoboščine so 

zagotovljene, toda oskubljene in ne vedno upoštevane, volitve so prednostno obrnjene k eliti, 

opozicija je dovoljena, toda skrbno nadzorovana s strani elit (Pinterič, 2009: 114). 

2.1.3 Razvoj demokracije  

 

Sami začetki demokratičnosti so zakoreninjeni v antični Grčiji, in sicer v 5. stoletju pred 

našim štetjem. V takratnih časih je bila poznana druga vrsta oblasti, in sicer oligarhija, 

timokracija in tiranija. Demokracija kot sama se je precej razlikovala od le-teh. Oblika kot 

najčistejša demokracija naj bi se vzpostavila v takrat najmočnejši in najnaprednejši mestni 

državici Atenah. Takratne strnjene skupnosti so razvijale demokratičnost zaradi boljšega 

delovanja (Held, 2006: 12). 

Začetnik demokracije je bil takratni vladar Kleinstein s svojimi reformami, ni pa jasno, kaj 

vse je botrovalo do dejanskega preobrata. Potrebno je upoštevati vpliv suženjstva in 

pomembnost sodelovanja med gospodarstvom in vojaško panogo. Povezava svoboščine, 

pravice in demokracije je esencialna prvina. Takratne svoboščine oziroma pravice so bile 

seveda drugačne v primerjavi z današnjimi (Britannica: 2012).  

Atenska demokracija je dobila spremembe in izboljšave pri drugem antičnem velikanu – 

Rimu. Osnovali so svojo verzijo grške demokracije  in jo poimenovali republika oziroma 

»rēspūblica«, ki je izpeljanka za rēs (stvar) in pūblica (ljudstvo) – stvar ljudstva oziroma 

polepšano »javna zadeva«. Demokratičnost je bila temelječa na pravu. Sama oblika in ideal pa 

je spominjala na atensko obliko demokracije. Značilna je neposredna komunikacija, 

sodelovanje ljudstva pri odločanju in zavedanju državljanskih dolžnosti (Held, 2006: 28). 

Held (2006: 29) navaja prvi stik dveh ideologij: demokracije in krščanstva. Italija po razpadu 
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rimskega imperija zabrede v krizo. Mestne državice, ki bijejo vojne, ne prinašajo skupno 

dobrega za celotni Pirenejski polotok. Političnost se zamenja za vernost. Veliko zaslug gre 

Machiavelliju, ki je s svojim prepričanjem in zbranimi deli pripomogel k narodni zavesti 

(Lukšič 2006: 17-18). Machiavelli  je osnoval tri osnovne oblike vladavine: aristokracija, 

monarhija ter demokracija (Held, 2006: 31). 

Za preroditev ideje neposredne demokracije je bil zaslužen razsvetljenec Jean Jacques 

Rousseau, ki je v delu Družbena pogodba objasnil povezavo med državo in ljudstvom, prav v 

tem delu opravičuje pravico do revolucije, saj ima ljudstvo po njegovem pravico odvzeti, kar 

je ustvarilo. Poustvarja se pomembnost svobode in lastne volje (Jean Jacques Rousseau: 

2012). 

V Veliki Britaniji se je Hobbes ukvarjal z liberalno idejo, ki sloni na teoriji Družbene 

pogodbe. Družbeno in državno je potrebno ločiti, toda obdržati povezavo med njimi s 

predpostavko upoštevanja svoboščin. Monarhija ni upravičena kot »božanska pravica 

kraljev«, pač pa kot predana funkcija. Kritik Hobbesa je John Locke, ki je razvil idejo o 

delitvi oblasti na zakonodajno ter izvršno. Locke je kritiziral argument absolutne oblasti. 

Primerjal je demokratičnost z liberalizmom in vpel konfliktnost med tema dvema pojmoma. 

Delitev oblasti je imela pomanjkljivost, saj ni bilo določenih svoboščin in pravic v formalnih 

okvirjih. To je dokončal Montesquieu, ki je dodal še sodno vejo oblasti. Zakonodajna oblast je 

še vedno pod okriljem ljudstva, sodna ter izvršna pa v rokah monarha (Held, 2006: 55-70). 

Sodobna demokracija ima veliko izhodišč iz del utilitarista Johna Stuart Milla, ki je v Eseju o 

svobodi povezal filozofsko-politični liberalizem z razvojem same demokracije. S svojimi deli 

je postavil podlago za teoretično razumevanje predstavniške demokracije, kot jo poznamo še 

danes. Mill je prav tako dajal v ospredje stališča pluralnosti (Sruk, 1995: 58-59). Med vplivne 

utilitariste se šteje še Jeremy Bentham, ki si je delil z Millom idejo, da je naloga vlade 

zagotavljanje največjega zadovoljstva za čim večje število ljudi. Izhajala sta iz tega, da so 

posamezniki egoistični in bodo tako tudi delovali. Lastne užitke bodo postavljali pred druge 

vrednote. Da bi bil javni interes ohranjen, so nujno potrebne tajne volitve, politične skupine, 

ki bodo med sabo tekmovale, svoboda govora in tiska in ločitev oblasti ter medijev (Held, 

2006: 76–79). 

Sruk navaja (1995: 58–59) velik pomen francoske revolucije, zaradi katere se razvije 

predstavniška, reprezentativna demokracija, kjer ima ključno vlogo parlament kot vrhovni 
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organ, oziroma predstavniški organ. Tovrstni model se kasneje še razširi na ameriška tla, od 

koder se miselnost liberalizma pokaže v praksi in ne samo v teoriji.  

2.2 POLITIČNA PARTICIPACIJA 

 

Politična participacija pomeni udejstvovanje v politiki. To udejstvovanje je lahko posredno ali 

pa neposredno. Lahko je tiho in nekje v daljavi prezrto ali pa glasno in le morda efektivno. 

Aktivnost te participacije je odvisna tudi od narodnostnega kriterija. Zakaj se določen narod 

bolj vključuje v politične procese, je odvisno od politične kulture in zgodovinskega ozadja. Za 

slovenski narod ne moremo ravno trditi, da smo participativni. Ni pa ta fenomen striktno 

slovenskega izvora, kot navajajo Lavrič idr. (2011: 178), so ljudje v sodobnih, liberalnih 

demokracijah egoistični, narcistični in atomizirani, razširjeni pa sta egocentričnost in 

potrošniška miselnost. Vse to je povzročitelj za zmanjšano zanimanje državljanov za javne in 

politične zadeve.  Avtorji še navajajo (2011: 179), da primerjalne raziskave kažejo, da smo, 

kljub sorazmerno visoki socioekonomski razvitosti Slovenije, še posebej nizko na lestvicah 

političnega udejstvovanja in zanimanja. 

Splošna opredelitev politične participacije temelji na dejavnosti, kjer je posameznik z drugimi 

udeležen ali sodeluje v nekaterih družbenih procesih. Participacija je priložnost 

posameznikov, da so udeleženi v procesih, v katerih sodelujejo politični voditelji ter tako 

pomagajo oblikovati in uresničevati politiko. Za politično participacijo so potrebni 

posamezniki, ki so udeleženi v njej in dejavnost, ki je usmerjena k vplivanju na oblast 

(Brezovšek 1995: 202). Ali kakor navajajo Lavrič idr. so to dejanja, ki se lahko izvajajo 

individualno ali kolektivno  v prizadevanju oblikovanja družbe v kateri živimo (2011: 180). 

Poznamo več oblik politične participacije. Glavne oblike je Brezovšek (1995: 203) razvrstil 

takole: glasovanje na lokalnih in državnih volitvah, glasovanje na referendumih, agitiranje in 

sodelovanje v volilni kampanji, aktivno članstvo v politični stranki, aktivno članstvo v skupini 

pritiska, sodelovanje v političnih demonstracijah, različne oblike državne nepokorščine, 

članstvo v vladnih svetovalnih organih, članstvo v potrošniških svetih za industrijo v javni 

lasti, klientelistična vključenost v uresničevanje socialne politike, različne oblike skupnega 

delovanja. 

Politično participacijo lahko delimo na dve vrsti, in sicer na aktivno ter pasivno. Vsak človek 

v političnem sistemu deluje vsaj pasivno. Tovrstna dejanja so plačevanje davkov, spoštovanje 

zakonov, zagotavljanje reda, zagotavljanje socialne varnosti itd. Potrebno je ločiti med 
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pasivnim in neaktivnim političnim obnašanjem. Primer neaktivnega je na primer neudeležba 

volitev (Milbrath, 1965: 87). 

Milbrath (1965: 87) je politično participacijo razdelil na naslednjo hierarhijo: 

 apatičnost, 

 opazovanje (udeležba na volitvah, prepričevanje v politično zavednost, spodbujanje 

razprav), 

 prehodne aktivnosti (udeležbe sestankov, stiki s predstavniki javne uprave), 

 gladiatorske aktivnosti (aktivno sodelovanje v stranki, kandidiranja za javne 

funkcije, opravljanje strankarskih funkcij itd.), 

 poklicna sfera (politika kot poklic). 

Della Porta (2003: 69) opiše še nekonvencionalno politično participacijo: 

1. pisma bralcev 

2. sodelovanje v bojkotu 

3. samo zmanjševanje davkov ali najemnin 

4. zasedbo poslopij 

5. cestne zapore 

6. podpisovanje peticij 

7. sedeči in mirni protesti 

8. stavke 

9. povzročanje škode na gmotnih dobrinah 

10. nasilje nad ljudmi 

 

2.2.1 Politična kultura 

 

Politična kultura je v najbolj razumljivem smislu predstavljena kot vzorec političnega 

obnašanja. Zajema politično filozofijo, psihologijo, sociologijo, antropologijo, zgodovino in 

še mnoge druge vede. Sama politična kultura je široka in obsežna za raziskovanje. Spreminja 

se preko mnogih dejavnikov, kot so: čas, lokacija, vera, prebivalstvo, zgodovinski pogled, 

lega, vojne itd. '' Pojem politične kulture mora posrkati celotno politiko in celotno kulturo, da 

bomo lahko tudi skozenj mislili današnje življenje'' (Lukšič, 2006: 11).  
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Politična kultura je nujno potrebna pri samem političnem združevanju. Politika in kultura sta 

si v splošnem pogledu nasprotna pojma. Nekaj kar je kulturno, je lepo in omikano, medtem ko 

politično predpostavlja zahrbtnost, nemoralo oziroma nekaj, kar je nekulturno. Politiko je zato 

treba razumeti kot predpogoj za kulturo (glej Lukšič, 2006: 10).  

''Politična kultura se je kot koncept utrjevala skupaj s hegemonijo
1
 ZDA v svetu'' (Lukšič, 

2006: 9).  

Polno življenje je pojem politične kulture zaživel kot koncept vrednotenja različnih političnih sistemov 

sredi petdesetih let 20. stoletja. Tedaj je pridobil svojo pomembno politično vlogo. Uveljavil se je kot 

orodje za mišljenje hladne vojne in dekolonizacije v okviru vzpostavljanja hegemonije ZDA po drugi 

svetovni vojni. Politična kultura se je vzpostavila kot spremenljivka, s katero je bilo mogoče na novo, v 

novem jeziku, v jeziku novih generacij razložiti in razumeti, zakaj je anglo-ameriški politični sistem 

boljši od drugih (Lukšič 2006: 34.)  

Sami zametki politične kulture pa segajo daleč v zgodovino. Grki  so zasnovali prve zametke 

politične kulture, kakršno poznamo danes. Glavno vlogo so imeli grški filozofi, kot sta bila 

Platon in Aristotel. Po Lukšiču (2006: 14) je bila politična kultura pri Grkih tematizirana 

skozi politiko posredovanega posameznika.  

Politično kulturo lahko delimo na tradicionalno in moderno politično kulturo, centralno in 

marginalno politično kulturo, množično in elitno politično kulturo (glej M. Haček in S. 

Kustec 2000: 10). Ena od možnosti klasifikacije politične kulture pa je še delitev na 

parohialno, podložniško in participativno politično kulturo. 

V strokovni literaturi pa se največkrat uporablja klasifikacija po Almondu, ki se deli na 

homogeno in heterogeno politično kulturo. Naredil je kriterij za potrebe primerjalne politike. 

Primerjal je politične sisteme med sabo in kot vodilni in najstabilnejši vzel anglo-ameriški 

politični sistem (Lukšič, 2006: 36).  

Politična kultura je težko merljiva. Ne moremo kar predpisati nekemu narodu, da ni politično 

kulturen. Po Heywoodu (2000: 216) je politična kultura kompleksen politični koncept, ki ga 

ni mogoče izmeriti zgolj na podlagi javnega mnenja. Višja kot je politična zavest neke 

skupnosti, višja je stopnja njihove politične kulture (glej Lukšič, 2006: 11).  

                                                           
1
 Hegemonija -e ž (i) vodilen, gospodujoč položaj, zlasti v politiki, nadvlada: boriti  se zoper hegemonijo in 

neenakopravnost; gospodarska, politična hegemonija; hegemonija  močnejših nad šibkejšimi (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika 2008). 
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Raziskovanje same politične kulture se deli na raziskovanje paradigme posameznika in 

paradigme družbe. Zato lahko navedemo dva pristopa raziskovanja. Prvi je sistemsko-

teoretični pristop k raziskovanju politične kulture, drugi pa družbeno-kritičen oziroma 

kritično-teoretičen pristop k raziskovanju politične kulture (M. Haček in S. Kustec 2000). 

 Sistemsko-teoretični pristop je najbolj pogost v raziskovanju politične kulture. Zaradi 

velikega števila spremenljivk
2
,  ki so se uvajale v samo raziskovanje, se je ta pristop razvijal 

vzporedno z razvojem sodobnih empiričnih metod raziskovanja. Raziskovalci, ki uporabljajo 

sistemsko teorije, se največkrat sklicujejo na posamezne sistemske teoretike in ne 

utemeljujejo posebej svojih predpostavk. Sistemsko-teoretični pristop je prav gotovo  najbolj 

razvil David Easton, ki je definiral posamezne strukture in funkcije političnega sistema. Tako 

je zapisal vzorec ''input-output'', ki govori o medsebojni povezavi med političnim sistemom in 

političnim okoljem, katerega tvorijo drugi družbeni podsistemi. Politično kulturo si tukaj 

lahko predstavljamo kot usmerjevalec vseh subjektivnih zahtev akterjev družbenega 

delovanja. Je kot neodvisna spremenljivka oziroma determinanta, ki se nahaja v okolju in ne v 

samem sistemu (M. Haček in S. Kustec, 2000). 

Pri kritično-teoretičnemu pristopu je utemeljevanje raziskovanja politične socializacije je 

podvrženo mnogim teoretičnim in ideološkim nasprotjem, kot primer lahko navedem 

nasprotje med Habermasom in Luhmannom. Znanstveno raziskovanje socializacije je težko, 

ker ga bremenijo številna protislovja in nasprotja. Takšna vprašanja se začnejo že pri tem, kaj 

sploh je socializacija in kako razumemo družbo in vlogo posameznikov v njej. Splošno je 

znano, da so metode družboslovnega raziskovanja bolj komplicirane in kompleksne kakor pri 

naravoslovnem raziskovanju. V okviru kritično-teoretičnega pristopa obstaja več 

raziskovalnih usmeritev. ''Skupna značilnost kritično-teoretičnega pristopa je trditev, da se 

raziskovalni koncept politične kulture prikazuje kot »vrednostno nevtralen« in je s svojo 

»sistemsko teoretično zasnovanostjo« ideološko povsem razbremenjen''(M. Haček in S. 

Kustec, 2000: 10). 

2.2.1.1 Politična kultura v našem prostoru 

 

Sodobne politične kulture ni mogoče analizirati in si je pojasniti, ne da bi pogledali v njeno 

zgodovino. Od druge polovice 19. stoletja, po obdobju homogene politične kulture, so na 

Slovenskem obstajale vsaj tri politične subkulture, ki so oblikovale politično kulturo. Te 

                                                           
2
Dva primera spremenljivk: zunanje družbeno okolje oz zahteve do političnega sistema(interesi, želje, 

preference itd) in notranje družbeno okolje oziroma podpora sistemu(nosilci političnih vlog) 
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subkulture so katoliška, klasično-liberalna in socialdemokratska. Revolucija in komunizem 

vpeljeta idejo o novi samoupravni politični kulturi (Zver, 2002: 1001). 

V Jugoslaviji se je med prvimi začel ukvarjati s politično kulturo  Pavle Novosel, ki se je 

naslanjal na Almondovo in Verbovo delo Civic Kulture. Novosel je označil politično kulturo 

za nezadostno (glej Lukšič 2006: 50).  

Prvo sistematično delo o politični kulturi in politični socializaciji v Jugoslaviji  je napisal 

Stane Južnič. Njegovo delo je bilo interdisciplinarno in v bistvu antropološko, kar  je vnesel v 

družbene razprave antropološko dimenzijo. Na Slovenskem je deloval Emil Rojc, ki se je 

zavzemal za šolstvo, ki  naj bi oblikovalo samoupravno politično kulturo.   

Značilnosti politične kulture v Jugoslaviji je dobro navedel Kožul (v Lukšič 2006: 51):  

 strah pred uporabo svobode 

 poudarjena rušilnost 

 nasprotovanje posameznika državi in skupnosti 

 identifikacija z vodilno silo 

 individualno je dojeto kot obče. 

Na Slovenskem je bil vedno močno prisoten korporativizem. Ločimo tri tipe korporativizma, 

ki so bili zasidrani na naših tleh: predliberalni, ki prevladuje v katoliškem taboru, liberalni, ki 

je v liberalnem, in postliberalni, ki je zasidran v socialističnem taboru. Ena temeljnih in 

začetnih oblik korporativizma so bile zadruge. Veliko posledic so pustili tudi kmečki upori in 

nezadovoljstvo kmetov (Lukšič, 2006: 57–63). 

2.2.2 Elektronska participacija (E-participacija) 

 

Trček in Lenarčič (2003: 105-116) ugotavljata, da so se ljudje pripravljeni aktivno vključevati 

v politične procese s pomočjo novih IKT in jih tovrstno vključevanje, vsaj na lokalni ravni, 

celo zanima. Poleg tega pa splet vidijo kot sredstvo, preko katerega lahko na enostaven način, 

brez nepotrebnih birokratskih postopkov, dobijo vse potrebne informacije, ki jih iščejo. 

Nove tehnologije prinašajo v odločevalske procese nove zmožnosti državljanskega 

sodelovanja. Civilna družba ima večjo možnost in nove razsežnosti sodelovanja z 

odločevalsko strukturo. 
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E-participacija je kot srce e-demokracije. Nanaša se na vse oblike aktivnega civilnega 

vključevanja in tehnološko podprte komunikacije. Sem sodijo podajanja mnenj in stališč, 

interaktivno sodelovanje pri pripravi predlogov ali celo enakopravno soodločanje (Štefančič, 

2008: 42-43). 

Kot navaja Štefančič (2008, 43) »Semantično oženje participativne vsebine na zgolj e-

sodelovanje lahko kaj hitro pomeni tudi tveganje za oblastno razumevanje resničnih e-

demokratičnih potencialov. Če je e-participacija razumljena kot e-sodelovanje, ki vsebinsko 

izključuje možnosti neposrednega uveljavljanja civilnih interesov v odločevalskih procesih, 

lahko v takšnem konceptu uzremo jasno redukcijo e-participativnih možnosti« 

Če povzamem (tu imaš množino, nekje na začetku pa ednino. Bolje bi bilo, če bi poenotil.) po 

Štefančiču (2008, 46) vpeljava IKT v prostor participativnosti lahko pripomore k civilni 

participaciji: 

 podajanje informacij: Sem sodijo oglasne deske, okrožnice, informacije o 

združenjih, rezultati anket in posvetovanj, letna poročila, odgovori na pogosta 

vprašanja, 

 posvetovanje in zbiranje stališč: ankete, fokusne skupine,javni forumi, ekspertne 

skupine , 

 oblikovanje vizij: svetovalne delavnice, delavnice vizij, javne predstavitve, 

 skupinsko odločanje: deliberativne ankete, civilne porote, skupine za obravnavo 

problemov, konference konsenza, 

 oblikovanje odločitev in sprejemanje odločitev: referendumi, volitve, sveti lokalne 

samouprave, interesni zbori. 

2.2.2.1 Pregled Slovenske zakonodaje 

 

Ker je Slovenija demokratična država, ki temelji na pravnih aktih, bomo pregledali tudi nekaj 

teh, da ugotovimo, ali je morda v njih kaj napisanega o e-participaciji oziroma uporabi IKT v 

upravno politične namene. Na začetku bomo pregledali najvišji pravni akt t.j. Ustava 

Republike Slovenije, kasneje Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ter o volitvah v 

državni zbor in Zakon)o lokalnih volitvah. 
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 Ustava Republike Slovenije: 

»V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z 

volitvami…« Iz tega 3. člena ustave Republike Slovenije (RS) je zaznati, da je v Sloveniji 

prisotna neposredna demokracija. Neposrednost participacije omogoča tudi 44. člen, ki 

opredeljuje, da lahko vsak državljan neposredno ali prek predstavnikov sodeluje pri 

opravljanju javnih zadev. Naslednji člen razlaga, da ima vsak državljan pravico do vlaganja 

peticij in drugih pobud, kar omogoča neposredno participacijo. Prav tako 88. člen, ki 

omogoča 5000 volivcem, da predložijo predlog zakona, ter 90. člen, kateri opredeljuje 

zakonodajni referendum. Iz ustave je možno razbrati, da je v RS omogočena neposredna 

participacija. Noben člen ustave pa na nikakršen način ne opredeljuje e-demokracije oziroma 

e-participacije (Ustava RS, 2012). 

 Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi: 

V tem zakonu je urejen referendum ter ljudska iniciativa za spremembo ustave in sprejem 

zakona. Za nas je relevanten 16. b člen zakona in sicer tretji odstavek, ki dopušča, da volivec 

lahko podpiše obrazec tudi preko državnega portala e-uprava z varnim elektronskim 

podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
3
 

 Zakon o volitvah v državni zbor ter Zakon o lokalnih volitvah: 

Zakon o volitvah v državni zbor v 81. členu opredeljuje samo volitve po pošti in ne omogoča 

katerihkoli drugih možnosti glasovanja. Tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o volitvah v državni zbor za 81. člen nima sprememb. Enako kakor Zakon o volitvah v 

državni zbor v 79. členu ima opredeljeno Zakon o lokalnih volitvah. Torej oba zakona ne 

podpirata IKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Navodila, kako overiti kvalificirano potrdilo, so dostopna na http://e-uprava.gov.si/e uprava/dogodkiPrebivalci. 

euprava?zdid=780&sid=244 (14.7.2010). 

http://e-uprava.gov.si/e
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2.3 ELEKTRONSKA DEMOKRACIJA 

 

Elektronska demokracija pooseblja politični sistem, v katerem ideja interaktivnega 

sodelovanja javnosti v procesih sprejemanja oblastnih odločitev prehaja iz utopičnega ideala v 

dejansko uresničljiv element demokratičnega delovanja. Torej je državljanom olajšan in 

pospešen dostop do informacij preko elektronskih medijev, podprta je interaktivna 

večstranska komunikacija in široka paleta možnosti neposredne demokratične participacije 

(Štefančič, 2008:22). Prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen je, da imamo omogočen dostop do 

interneta in urejene ter pregledne strani predstavnikov e-demokracije (Mehak-Rojec, 

2001:263). 

E-demokracija je relacija med javno upravo in državljani. Državljanom omogoča, da v večji 

meri vplivajo  na demokratične procese. Tukaj so vključene volilne kampanje, volitve, 

registracije volivcev, glasovanja, raziskovanja javnega mnenja, komunikacije med voljenimi 

predstavniki in njihovimi volivci, univerzalen dostop do tehnologij v javnih knjižnicah, v 

omrežje povezana zakonodajna telesa in zakonodajni procesi, ki zahtevajo več sodelovanja z 

državljani (Silič in drugi, 2001: 152). 

Velja pa poudariti, da novi načini političnih procesov ne morejo zamenjati nekaterih 

elementov klasičnega političnega predstavništva značilnega za sodobno družbo. Da bi, v 

smislu zagotavljanja elektronske komunikacije in sodelovanja v javnopolitičnih procesih,  kar 

se da v največji meri izkoristili IKT, je potrebno ustrezno prevrednotiti ideje demokracije 

(Lukšič v Pinterič, Svete, 2008: 60). 

Spletna stran e-uprave opiše elektronsko demokracijo na naslednji način:  

V procesu odločanja demokratičnega vladanja je bistveno sodelovanje civilne družbe. 

Tehnologija prinaša z napredkom nove načine tega sodelovanja. Eden od načinov je tudi tako 

imenovana e-demokracija, katere bistvo je, da bi okrepili in spodbudili demokratično in 

politično življenje prebivalstva. IKT, zlasti internet, ponuja nove komunikacijske kanale za 

interakcijo med državljani, izvoljenimi poslanci in vlado. Vse to skupaj lahko prispeva k 

boljšemu sodelovanju državljanov v demokratičnem procesu. Gre za neko sodelovanje ljudi v 
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procesu vladne politike, v procesu odločanja, zakonodajnega postopka, pri oblikovanju 

politike in političnih strank v drugih civilnih organizacijah. Internet ponuja sredstva ali 

orodja, s pomočjo katerih lahko državljani igramo osrednjo vlogo pri oblikovanju politike in 

vplivamo na sprejemanje odločitev, ki nam krojijo življenje (e-uprava a, 2009). 

Pojem elektronske demokracije je večpomenski in v danih kontekstih vsebuje različne stvarne 

pojave, kot so: komuniciranje s političnimi predstavniki in institucijami s pomočjo 

elektronske pošte, razpravljanje v različnih računalniško posredovanih forumih, sistematičen 

dostop do podatkov, ki so v javnem interesu, glasovanja z računalniškimi tehnologijami in 

javna računalniška omrežja v samih lokalnih skupnostih (Oblak, 2002: 155). 

Izoblikovala sta se dva osnovna pogleda na pomen in razvoj elektronske demokracije. Prvi 

vidijo priložnost za vrnitev k neposredni demokraciji, medtem ko drugi na vse to gledajo bolj 

nezaupljivo in jo dodajajo na seznam še ene informacijske podpore obstoječemu sistemu 

predstavniške demokracije. Razpravljanje o vplivu in posledicah IKT v socialnem in 

političnem življenju se je sprva odvijalo na ideološkem področju, ki se je izteklo v dveh 

razumevanjih IKT: kot tehnologija svobode ali kot tehnologija centraliziranega nadzorovanja 

in registriranja. Na teh dveh razumevanjih sta zrasli tudi dve nasprotujoči si viziji: prva 

govori, da je napočil čas za novodobno atensko neposredno demokracijo, druga pa svari pred 

popolnim nadzorovanjem sodobne družbe. Razširjeno razmišljanje o demokraciji in IKT, ki se 

ne more izviti iz dualno izključujoče sheme med konceptom neposredne in/ali predstavniške 

demokracije, je sicer nazorno in zelo uporabno v političnem diskurzu, za resnejši 

družboslovni vidik pa je preveč poenostavljeno. Tako na primer zagovorniki neposredne 

demokracije favorizirajo e-volitve, e-referendum ipd. in prepričani so, da so z IKT končno 

dane možnosti za ponovno rojstvo atenske Agore. Diametralno nasprotnega prepričanja pa so 

zagovorniki predstavniške demokracije in skeptiki »push-button democracy«, ki se bolj 

nagibajo k uporabi IKT kot informacijsko podpornega sistema, idejo o neposredni 

demokraciji pa zavračajo kot nekaj nedopustnega in rušilnega (Lukšič, 2003: 12). 

2.3.1 Vloga informacijske komunikacijske tehnologije  

 

Kot prvi korak v informacijsko družbo štejemo čas druge svetovne vojne. Takratna 

tehnologija je bila sicer zapletena in neuporabna predvsem zaradi velikosti in slabega 

delovanja. Kasneje se je tehnologija izpopolnjevala in se razvila do te mere, da ima v razvitem 

svetu vsakdo svoj računalnik. 
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Da lahko govorimo o IKT je potrebna strojna oprema (računalnik) ter programska oprema in 

omrežje. Kot navajata Laudon in Laudon (v Huber 2009, 13) je računalnik elektronska 

programska naprava, ki lahko izvaja računske operacije nad številčnimi vrednostmi. Prav tako 

lahko opravljajo prenos podatkov ali jih zapisujejo na ustrezne medije.  

Programska oprema poskrbi za upravljanje z računalniškimi viri organizacije, priskrbi orodja 

za delo ljudi z računalniškimi viri in deluje kot posrednik med shranjenimi podatki in 

organizacijo (Laudon in Laudon v Huber, 2009, 13). 

Računalniki se povezujejo v tako imenovana omrežja. Omrežja delimo na intranet ter internet. 

Intranet je notranje omrežje, ki je namenjeno skupini ljudi (zaposlenim, sodelujočimi itd.), 

medtem ko je internet največje omrežje računalnikov in ga lahko uporablja vsak posameznik. 

Kot navaja London, naj bi informacijsko komunikacijske tehnologije kot take omogočale (v 

Trček, 1997: 102): 

 dialog z organi oblasti na tak način, da se državljani počutijo povezane in 

odgovorne za razvoj družbe v prihodnosti 

 interaktivnost, ki jo ponujajo nove telekomunikacijske oblike, omogoča povečanje 

števila udeleženih državljanov v demokratičnih procesih;  

 premagovabje prostorsko-časovne ovire pri povezovanju državljanov in tako 

omogočajo tudi vključevanje državljanov, ki bi bili izključeni iz procesov 

(so)odločanja, ko bi bili odvisni samo od starih mehanizmov povezovanja;  

 neposredno povezavo med državljani in vlado, kot množični »feed back«, to pa 

omogoča nenehno soočanje zakonodajne in izvršilne oblasti z javnim mnenjem o 

konkretnih zadevah in politiki;  

 neposrednost povezovanja in odpravljajnje potreb po vmesnih, posredniških 

ravneh, ki s svojo vlogo filtriranja informacij (»gatekeepers«) onemogočajo 

neposrednost pri komuniciranju med državljani in njihovimi političnimi 

predstavniki, pa tudi med državljani samimi;  

 časovno neomejen dostop do skorajda neomejene količine informacij, ki zadevajo 

politično delovanje in omogočajo enakopraven dostop do informacij za številne 

državljane;  

 da so elektronska omrežja odlični mehanizmi in prostori za razprave o novih 

razvojnih načrtih;  



24 
 

 da teledemokracija spreminja razmerja politične kompetentnosti z neposrednim 

vključevanjem večjega števila akterjev v procese javnih razprav;  

 inovativne načine informiranja in izobraževanja volivcev o ključnih javnih 

zadevah.  

2.3.2 Zgodovinski pregled razvoja elektronske demokracije 

 

Prvi zametki e-demokracije izhajajo iz futurističnih napovedi, pravzaprav iz ZDA od koder 

tudi prihaja večina teoretikov te ideje. Omeniti velja Alvina Tofflerja, ki je futuristično 

napovedoval, da bo tehnologija rešila vladavino. Futuristi so segali v konec 70-ih let 

prejšnjega stoletja. Kmalu po futurističnih napovedih se začnejo pojavljati prvi projekti 

uporabe sodobnih tehnologij v političnih procesih. Omogočeno  je razpravljanje preko 

telefonske povezave s predstavniki lokalnih uprav. Prav tako se pojavijo elektronska 

glasovanja v navezi z drugimi mediji. Z razvojem e-demokracije se pojavijo tudi prvi kritiki, 

ki svarijo pred tem, da bi tak politični sistem zatrl deliberativne oblike demokracije. Kritiki so 

mnenja, da sodobne tehnologije otežujejo javno politično delovanje in ovirajo doseganje 

konsenza. Še v 90-ih letih se nekateri teoretiki sprašujejo ali IKT omogočajo vse kanale in 

možnosti za nadomestitev klasičnih demokratičnih prijemov. Veliko avtorjev (Kenneth 

Hacker in Michael Todino) vidi elektronsko demokracijo kot sredstvo za krepitev obstoječe 

demokracije. Konec 90-ih let 20. stoletja se uveljavi nov teoretični koncept – digitalna 

demokracija. Uporaba tehnologij omogoči nove kanale in orodja, ki pripomorejo pri 

participaciji (e-pošta, spletne strani…) (Oblak, 2003: 12-40). 
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Preglednica 1: Prikaz idejnega razvoja elektronske demokracije

 

 

(Vir: Oblak, 2003:12) 
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2.3.3  Orodja elektronske demokracije 

 

Orodja e-demokracije (v nadaljevanju e-orodja) so pravzaprav čisto navadna orodja za 

izvajanje civilne participacije, le da so prilagojena in uporabljana v medijskem protokolu -

internet. E-orodja se razlikujejo po uporabnosti, lahko služijo zgolj informiranju, lahko služijo 

komuniciranju ali pa kar neposrednemu participranju. 

Preglednica 2: Kategorizacija e-orodij 

 

(Vir: Štefančič 2008: 57) 

Prva kategorija e-orodij so tako imenovana informacijska orodja. Sem uvrščamo e-dostop, ki 

je značilen za večino spletnih strani. Pojavlja pa se vedno bolj priljubljeno orodje, blog. To je 

nekakšen spletni osebni dnevnik, na podlagi katerega javnost lahko izraža tudi svoje mnenje. 

Druga kategorija so komunikacijska orodja, kamor sodijo: e-posvetovanje (javna oblast 

postavi forum na določeno temo, v katerem se javnost opredeljuje za eno izmed opcij). 

Produkt te kategorije je javna debata. Podobno orodje je tudi e-anketa. V zaključku procesa je 

spet javna oblast tista, ki ima glavno besedo. V e-forumu državljani sami predstavljajo svoje 

teme, o katerih hočejo debatirati z drugimi državljani. V tej kategoriji je še e-peticija: s tem 

orodjem javna oblast na svojo spletno stran postavi določeno vprašanje. Tretji tip orodij so 

participativna, med katere spadajo e-volitve, e-glasovanje in e-referendum (Štefančič 2008: 

57). 

2.3.4  Elektronska demokracija v našem prostoru 

 

Pri nas sta najbolj razviti informacijska orodja ter komunikacijska orodja, pri katerih je 

potrebno tudi stalno osveževanje novih kanalov za komuniciranje. Orodja za komunikacijo 

kot so Twiter, Facebook, Myspace so razširjena in lahko dostopna, kar je tudi posledičnost 

razširjene uporabe le- teh. Naj opomnim, da bom uporabnost le-teh preveril v svoji diplomski 

nalogi. Urad vlade za komuniciranje je v novembru 2009 začel uporabljati novo orodje, ki bi 

lahko pripomoglo k sami participaciji. Orodje temelji na Facebook
4
 connect protokolu. 

                                                           
4
 Socialno omrežje, preko katerega je moč komunicirati z ostalimi uporabniki le-tega. 
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Uporabnik se prijavi in lahko prebira, komentira ali pa dodaja predloge preko vsem znanega 

Facebook profila (Savič, 2009). 

V svoji diplomski nalogi bom uporabil G2C odnos, in sicer s pomočjo že obstoječega orodja 

na portalu e-uprava, ki omogoča interakcijo s predstavniki oblasti. 

Pri nas se pri participativnih e-orodjih ustavi že pri sami zakonodaji, saj slovenska zakonodaja 

ne dopušča oddajanja volilnih glasov preko spleta. Omogočeno je samo pobiranje podpisov za 

referendum, ki morajo biti elektronsko overjeni, za kar pa je potrebnega kar nekaj časa in 

nastavitev. Za takšno vrsto podpore se prav gotovo marsikdo ne odloči ravno zaradi 

zapletenosti. 
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2.4 JAVNA UPRAVA 

 

Javna uprava je del procesa odločanja o javnih zadevah, ki poteka na izvršni ravni bodisi 

občinskega sveta, župana, vlade ali pa parlamenta. V organizacijskem smislu lahko vzamemo 

javno upravo kot skupek organizacij, ki opravljajo dve funkciji: zagotavljanje strokovne 

podlage za politična odločanja in neposredno sprejemanje političnih odločitev (Virant 2009, 

18-19). Šmidovnik (1985: 129-130) razlaga, da lahko mednje štejemo vse organizacije 

teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki opravljajo naloge javnega pomena za zagotavljanje 

javnega dobrega. 

Upravljanje v sodobni organizaciji je Parsons (v Šmidovnik 1985: 41-43) opredelil na tri 

ravni: 

 institucionalna: tukaj se določajo cilji organizacije in spada v sam vrh organizacijske 

piramide. Vloga je posredništvo med organizacijo in družbenim sistemom, 

 izvršilna: gre za določitve politične in strokovne narave, kjer se načelna politika 

oblikuje v neko izvedbeno aktivnost, 

 instrumentalna: na tej ravni se aktivnost udejani in steče preko močno razvejane 

strokovne ravni upravljanja. 

Razumevanje suverenosti ter oblastnih sorazmerij je bilo razdelano s pojmom vladanja (ang. 

government). Politični sistem danes pa pozna nov pojem – državno upravljanje (ang. 

governance), ki označuje širši nabor, med drugim tudi neoblastnih aktivnosti. Propad 

koncepta socialne države, ki se kaže kot umikanje države iz storitvenih dejavnosti, prinese 

nov pojav, ki se prične najprej v Veliki Britaniji (Teacherizem) in ZDA (Reganizem). Oba 

pojava nosita ime po nosilcih liberalne reforme javnih storitev, takratni premierki Margeret 

Teacher in predsedniku ZDA Ronaldu Reganu. Reformi sta prinesli razbremenitev javnih 

financ na račun prepuščanja velikega števila prej javnih storitev v trgu. Tako imenovane 

privatizacije so prinesle tudi nemalo težav. Primer so železniške nesreče v Veliki Britaniji, ki 

so po privatizaciji bile posledica nevzdrževanja železniške infrastrukture.  Jasno je nove 

privatne lastnike zanimal samo zaslužek, zato se niso izvajale investicije, ki so bile nujno 

potrebne. Prav tako je bilo pomanjkanje kakovosti v vrstah zdravstva ter šolstva, predvsem v 

ZDA. Podjetniški prijemi izoblikujejo nov pristop, tako imenovano novo javno upravljanje 

(ang. new public managment). Zaradi vzdrževanja kakovosti in širitev se je upravni aparat 

vselej večal oziroma širil (Pinterič, 2009: 124-126). 
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Novi javni menedžment je vzel pozitivne prvine  iz upravljanja v zasebnem sektorju in jih 

prenesel v koncept javnega sektorja. Nanašajo se predvsem na ekonomijo, pristope 

upravljanja in vodenja, delovne metode ter tehnike, organizacijske oblike in delovanje ter 

razmišljanje iz podjetniškega stališča. Poudarjena je usmerjenost k ljudem, uporabnikom in 

zaposlenim. Organizacija se izpostavlja z organiziranostjo, izdelkom ali storitvijo, strategijo 

in graditvijo nove organizacijske kulture (Žurga, 2001: 49). 

Novi javni menedžment ima prvine, ki prinašajo sodobnejšo organiziranost in delovanje 

uprave in finančne učinke, ki so dolgoročni. Žurga (2001:49) navaja naslednje: 

 usmerjenost k rezultatom, 

 usmerjenost k strankam, 

 prenova delovnih procesov, 

 nova organiziranost in novi načini vodenja, 

 uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta, 

 povečanje učinkovitosti in uspešnosti, 

 delegiranje in povečanje avtonomije, 

 prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim izvajalcem, 

 opredelitev in razmejitev odgovornosti, 

 Vzpostavitev tekmovalnosti. 

Sprva je bila javna uprava definirana kot celotna dejavnost, namenjena izvrševanju politike 

predstavniških organov. Kasneje se je pojem razširil in poleg klasične državne uprave obsega 

tudi tisto dejavnost uprave, ki jo označujemo s pojmom javne službe. Glavne funkcije javne 

uprave so izvršba zakonov in priprava političnih odločitev. Naloge javne uprave Šmidovnik 

razdeli kot:  

 policijske naloge, 

 pospeševalne naloge, 

 servisne naloge, 

 javne službe, 

 predlaganje nove politike, 

 izvajanje politike (Šmidovnik, 1985). 
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Silič in drugi  (2001: 153) navajajo javno upravo kot upravo v javnih zadevah in ji pripisujejo 

vse značilnosti uprave
5
. O javni upravi je moč govoriti v formalnem in materialnem smislu. V 

materialnem smislu javna uprava  pomeni proces odločanja o javnih zadevah, v formalnem 

smislu pa je sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah. 

Javno upravo lahko predpostavimo kot skupek državne uprave in dela javnih služb, lahko pa 

tudi kot lokalno samoupravo z lokalnimi javnimi službami. Gledano posplošeno: 

»organizacije, ki opravljajo naloge javnega pomena  in zagotavljajo  javne dobrine« 

(Šmidovnik, 1985: 129-130). 

Virant (2009, 19) je sestavo javne uprave razdelil kot: 

 državna uprava z vlado na čelu 

 občinske uprave z mestnim svetom in župani na čelu 

 nosilci javnih pooblastil 

Drugo razdelitev javne uprave navede Šmidovnik (1985): 

 državne uprave (centralni upravni sistem in instrument države za izvajanje njenih 

prvenstveno oblastnih funkcij), 

 lokalne samouprave (lokalne skupnosti, ki predstavljajo lokalni upravni sistem), 

 javne službe (zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki so potrebne za delovanje 

družbenega sistema), 

 javni sektor (zajema vse, kar je v državni lasti). 

Kot navaja Silič (in drugi, 2001: 153) je javna uprava precej širši pojem od državne uprave in 

obsega: 

 državni zbor, 

 državni svet, 

 predsednika RS, 

 vlado RS, 

 državno upravo (ministrstva in vladne službe), 

 obrambni sistem (slovenska vojska, civilna zaščita), 

 pravosodni sistem (sodišča, državno tožilstvo, odvetništvo, notariati), 

                                                           
5
 Dejavnost, ki se ukvarja z urejanjem,  usmerjanjem življenja v kaki družbeni skupnosti (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 2008) 
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 ustavno sodstvo (ustavno sodišče, redna sodišča), 

 varuha človekovih pravic, 

 računsko sodišče, 

 lokalno samoupravo (občine). 

Elementi, ki določajo javno upravo: 

 država deluje preko svoje javne uprave, 

 organizacijsko javno upravo sestavljajo državne in paradržavne organizacije, 

 funkcionalno je opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem oblasti in javnih 

služb, 

 bistveni element je odgovornost resornih ministrstev in vlade, 

 financiranje je proračunsko ali iz drugih javnih virov (tukaj so mišljeni predvsem 

skladi), 

 normativno za javno upravo velja upravno, deloma pa tudi civilno pravo, 

 poseben namen ima stroka v smislu kombiniranja znanja ter izkušenj, 

 sistem javnih uslužbencev (Šmidovnik, 1985:1070). 
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2.4.1 Reforma javne uprave 

Reforme in vpeljava novega upravljanja javnega sektorja so prinesle nekatere novitete, ki pa 

spominjajo na podjetniške prijeme. Kot navaja Kovač (v Pinterič, 2009:126) je pomembna 

kombinacija podjetniških načel z načeli klasične javne uprave.  

 

Preglednica 3: Primerjava klasičnega javnega upravljanja z novim upravljanjem javnega sektorja 

Klasični model javnega upravljanja Novo upravljanje javnega sektorja 

Pravila Cilji 

Zakoniti postopki Učinkovitost dela 

Predvidljivost okolja Prilagajanje okolju 

Odgovornost Usmerjenost k rezultatom 

Formalizem Inovativnost 

Odprtost Tajnost 

Pritožbe: s pogajanjem Z odpovedjo 

Zakonitost Uspešnost 

Profesionalnost, lojalnost Zadovoljevanje osebnih interesov 

Javni interes, javna korist Dobiček 

                                                                                   Vir: Lane v Pinterič, 2008: 29 

 

Pri modelu novega upravljanja javnega sektorja ima velik pomen uvajanje informacijske 

tehnologije. Uporaba IKT je šteta kot pomemben element novega upravljanja javnega  

sektorja zaradi informacijsko intenzivne narave reformiranih upravnih struktur in procesov 

(Dunleavy in Margetts v Pinterič, 2008: 30). 

IKT prinašajo v delovanje javne uprave mnoge prednosti. Vse te prednosti so se vključile v 

realizacijo izjemno počasi. Naj omenim, da je do 90-ih let prejšnjega stoletja vejalo konzervativno 

prepričanje o uporabi IKT v javnem sektorju (Senevirante v Huber, 2009: 19). Prvi preboj v 

tovrstne vode je začelo gibanje za prenovo uprave (Reinventing government movement), ki se 

je pojavilo v 90-ih letih 20. stoletja v Združenih državah Amerike. Gibanje je težilo k temu, 

da bi postala uprava boljša ter cenejša, kjer bi tehnologija poskrbela za doseganje teh ciljev 

(Hughes v Hubert, 2009: 19). Kasneje se je trend preselil tudi na evropska tla. Na začetku so 

imele IKT samo funkcijo podpore, medtem ko danes predstavljajo pomembno orodje za 

modernizacijo javne uprave (Hughes v Hubert 2009: 19). 
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Kot navaja Hubert (2009: 19-20): 

»Bellamy in Taylor (v Hughes 2003, 186–187) podata tri faze razvoja IKT v javnem sektorju: 1) 

avtomatizacija (cilj je zmanjšanje stroškov, ki jih prinaša »papirnato delo« (paper work)), 2) 

informatizacija (poudarek je na informacijah, ki so z novimi informacijskim viri lažje dostopne) ter 3) 

transformacija ali preoblikovanje (uporaba poslovnega procesa za izmenjavo informacij). Razvoj IKT 

je močno vplival na interes javnega sektorja po uvajanju IKT z namenom, da razvije inovativen model 

storitev, ki bi temeljile na IKT (Seneviratne 1999, 185). Bekkers (2006, 15) pravi, da tehnološki razvoj 

stimulira inovacije v javni upravi in prispeva k njeni modernizaciji. Najpomembnejši cilj 

modernizacije javne uprave je notranja učinkovitost, IKT pa predstavljajo ključno orodje za dosego 

tega cilja.« 

IKT dandanes predstavljajo ključni element za izboljšanje javnega sektorja. V samo delovanje 

uprave prinašajo: 

 obseg omrežja, 

 nižje upravne stroške, 

 hiter dostop do podatkov, 

 visoka kakovost interakcije med zaposlenimi, strankami in dobavitelji, 

 izboljšanje učinkovitosti operacij, 

 razširitev sodelovanja med prebivalci in zaposlenimi v javnih službah (Warren in 

Weschlerter ter Wescott in drugi v Hubert, 2009: 20-21). 

Iz Preglednice 1 bom izpostavil elemente učinkovitost, usmerjenost k uporabnikom in 

izboljšanje komuniciranja z uporabniki na račun uvedbe IKT. Vsa ta tri načela povzema 

elektronsko komuniciranje oziroma uporaba elektronske pošte. Omogoča večjo prijaznost do 

uporabnika, boljšo odzivnost in usmerjenost k uporabnikom. Tudi sam sem se v nalogi odločil 

za tovrstno orodje in merjenje učinkovitosti. V tem primeru učinkovitost razumem kot vložek 

potrebnega časa za odgovor na elektronsko pošto, ki sem jo sem razposlal na naslove v 

slovenski javni upravi ter kot delež prejetih odgovorov (Pinterič, 2008: 30-31). 
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2.5 E-UPRAVA 

 

2.5.1 E-uprava ni enako e-demokracija 

 

V vsakdanjem življenju se pogosto zamenjuje pojma e-uprava ter e-demokracija. Tudi mediji 

in celo strokovni članki zamenjujejo ta dva nasprotna pojma. Razlikovanje med tradicionalno 

demokracijo in javno upravo bi lahko prenesli tudi na raven informacijske družbe. Če 

pogledamo Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) navaja pojma: 

 demokracija »politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične 

pravice vseh državljanov« 

 javna uprava »odločanje o javnih zadevah; sistem organov, ki odločajo o javnih 

zadevah« 

Iz tega je moč poenostaviti, da je demokracija politični sistem, znotraj katerega deluje javna 

uprava, ki skrbi, da sistem deluje in ga podpira. 

 

Če dodamo predpono »e-» zadeve bistveno ne spremeni, spremeni se samo njena storilnost.  

Potemtakem lahko  e-demokracijo ter e-upravo opredelimo kot: 

 E-demokracija: »politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične 

pravice vseh državljanov s pomočjo uporabe orodij informacijske tehnologije za lažje 

delovanje, ter  izboljšano in razširjeno uveljavljanje klasične demokracije (Caldow 

2004: 1)  

 E-uprava: » Uporaba IKT za preoblikovanje uprave, z namenom, da je le-ta 

dostopnejša, učinkovitejša in odgovornejša (Sakowicz n.d., 1) 

2.5.2  Opredelitev e-uprave 

 

V dokumentu »Strategija e-uprave Republike Slovenije  za obdobje 2006 do 2010« (SEP 

2010) je e-uprava definirana: »E-uprava oziroma elektronska javna uprava je oblika izvajanja 

poslovnih procesov v organih javne uprave, ki temelji na uporabi sodobne informacijsko-

komunikacijske tehnologije in je usmerjena h končnim uporabnikom (državljani, poslovni subjekti, 

zaposleni v javni upravi). Njen namen je dosegati večjo razpoložljivost, preglednost in kakovost 

storitev za uporabnike ter boljšo notranjo učinkovitost dela. E-uprava zajema zagotavljanje udeležbe 

različne javnosti in institucij pri obravnavanju državno pomembnih tem ter delovanju državne in javne 

uprave. Pri tem so uporabljene različne metode za avtomatizacijo opravil, zlasti pri zunanji 
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komunikaciji (zahtevanje storitev, distribucija izdelkov, e-demokracija), pa tudi notranji (povezovanje 

evidenc, samodejna obdelava).  

V izrazu e-uprava je zajeto tudi stalno prilagajanje organizacijskih, pravnih in tehničnih okvirov za 

čim učinkovitejše izvajanje tovrstnih poslovnih procesov.  

Z uvajanjem e-uprave v vseh segmentih javne uprave bodo doseženi pomembni dolgoročni sinergijski 

učinki v zvezi s preglednostjo, racionalizacijo in fleksibilnostjo poslovanja« (SEP 2010, 2006: 4). 

Silič in drugi (2001: 167) navajajo e-upravo kot intenzivno uvajanje interneta in 

elektronskega poslovanja v upravo, med upravnimi organi v upravi, navzven z občani, 

podjetji in drugimi organizacijami. Sam izraz e-uprava je v uporabi od konca devetdesetih let 

prejšnjega stoletja. Omogoča večjo transparentnost in učinkovitost notranjega poslovanja 

uprave ter nove in boljše načine komunikacije znotraj uprave, vse skupaj prispeva k večji 

odprtosti in kakovosti storitev (Vintar in Grad, 2004: 16). 

Evropska komisija je leta 1999 opredelila tri glavne funkcije elektronske uprave: 

 informacijske storitve (pridobivanje urejenih in zaupnih informacij – na spletnih 

straneh), 

 komunikacijske storitve (komuniciranje med posamezniki – privatnimi in 

poslovnimi, skupinami preko e-pošte, elektronske debate ali forumi), 

 transakcijske storitve (interaktivno naročanje storitev ali izdelkov ter posredovanje 

podatkov – elektronske vloge za dokumente, elektronske volitve)  

(Evropska komisija, 1999: 8). 

E-uprava deluje na odnosih med (Kričej, 2002: 31): 

 država – državljani: G2C (Government to Citizen); 

 država – gospodarski subjekti: G2B (Government to Business); 

 država – zaposleni v javni upravi: G2E (Government to Employees); 

 država – ustanove javne uprave (država): G2G (Government to Government) 
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2.5.3 E-uprava v našem prostoru 

 

20. aprila 2006 je bila na seji vlade RS sprejeta Strategija e-uprave Republike Slovenije za 

obdobje od leta 2006 do leta 2010 (SEP 2010), v kateri so cilji in načini za nadaljnje 

uresničevanje dejavnosti e-uprave. Strategija je bila pripravljena pri Ministrstvu za javno 

upravo. Strategija ima tudi prilagoditve, ki temeljijo na sprejetju Evropske unije (Kvas, 2006).  

»Strategija daje vizijo e-uprave, predstavlja vplive drugih domačih in evropskih strategij in 

programov, daje povzetek ocene stanja e-uprave za preteklo obdobje, strateške usmeritve in 

cilje do leta 2010 ter potrebne pogoje za izvedbo zastavljene strategije. Poleg razvojno 

naravnanih vsebin in prednostnih nalog za prihodnje obdobje so navedeni tudi mehanizmi za 

izvajanje in spremljanje uresničevanja strategije e-uprave, ki je pogoj za ugotavljanje 

dejanskega napredka« (Kvas, 2006).  

Cilji same strategije so: prilagoditi e-upravo po meri uporabnikov, združevanje informacij, 

enostavnost ter preglednost, bolj kakovostno rešitev, varnost, učinkovitost, dosegljivost ter 

odzivnost, soodločanje. Sami cilji so torej visoko postavljeni. Gre za celovito spremembo 

same e-uprave ter njihovih orodij. Prav tako je poudarek na kakovosti, katero je namen tudi 

meriti. V RS se pričakuje nadaljnji razvoj informacijske družbe (Ministrstvo za javno upravo, 

2006:12-17). Poenoten cilj je, da bo Slovenija v letih 2009 in 2010 postala ena izmed 10 

najbolj razvitih držav na področju e-demokracije. V sklopu prednostnih storitev e-uprave bo 

razvijala tudi tiste, ki omogočajo neposredno sodelovanje državljanov in civilne družbe pri 

delovanju javne in državne uprave ter pri soodločanju o temah, ki so za državo pomembne 

(Kvas, 2006). 

2.5.3.1 Raziskave s področja e-uprave v Sloveniji 

 

Meritev o razvitosti e-uprave je kar nekaj. Ena od raziskav je narejena s strani EU. 

Metodologija je narejena tako, da so podane točke za stopnje razvitosti e-storitev, in sicer od 0 

do 4. Storitve, ki so bile zajete, so zajemale dvanajst osnovnih e-storitev za državljane 

(dohodnina; storitve za iskanje službe; prispevki za socialno varnost; osebni dokumenti; 

registriranje osebnih vozil; prošnja za gradbeno dovoljenje; prijava policiji; javne knjižnice; 

listine; vpis v srednjo šolo; obvestilo o spremembi stalnega prebivališča in storitve povezane z 

zdravstvom) ter osem osnovnih e-storitev za poslovne subjekte (socialna varnost zaposlenih; 

davki, ki jih plačuje podjetje; DDV; registracija novega podjetja; oddaja podatkov 
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statističnemu uradu; izdaja carinske deklaracije; okoljevarstvena dovoljenja in javna naročila). 

V raziskavi narejeni s strani Evropske komisije je leta 2004 Slovenija zasedla 15. Mesto. Pri 

naslednjih meritvah leta 2006 je Slovenija zasedla že odlično 7. mesto med 28. evropskimi 

državami. V tej raziskavi je zajet delež spletne dostopnosti e-uprave. V Sloveniji je aprila 

2006 znašal  ta delež 87 %, kar pomeni, da državna uprava na internetu nudi večino storitev. 

Na zadnjih tovrstnih meritvah leta 2007 pa pripada Sloveniji 2. mesto. Kakor je opaziti, je 

trend izboljševanja razvitosti e-uprave v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji 

(Batagelj in drugi, 2008: 38-41). 

Po raziskavah, ki jih so jih naredili v Združenih narodih (ZN), Slovenija dosega 26. mesto na 

lestvici e-vladanja. V raziskavo je bilo vključenih 192 držav članic ZN. Prva tri mesta 

pripadajo skandinavskim državam, na četrtem mestu so ZDA, ki so nazadovale, na petem 

mestu je Nizozemska, na presenetljivem šestem mestu pa se nahaja Koreja. Kriteriji, ki so bili 

uporabljeni v sami raziskavi, po kateri so oblikovali lestvico, so bili: dostop do informacij, 

spletni obrazci in dovoljenja, poslovne priložnosti, varnost uporabnikov, zaupanje 

uporabnikov, infrastruktura, participacija, nenehna dostopnost, enostavnost uporabe, 

prijaznost do uporabnikov, možnost vse na enem mestu itd. Prvouvrščena država Švedska ima 

na lestvici indeks 0,9157, Slovenija pa 0,6696 (Združeni narodi, 2008: 12, 174). 

Za leto 2012 je bila narejena ponovna raziskava Združenih narodov. Tokrat je Slovenija 

zasedla 25. mesto na lestvici e-vladanja. (Združeni narodi, 2012: 126) 

Če pogledamo razvitost e-demokracije v Sloveniji, lahko po podatkih ZN  povzamemo, da 

Slovenija na lestvici indeksa e-participacije ZN za leto 2005 zaseda 15. mesto med državami 

EU. Leto poprej je bila Slovenija po razvitosti e-demokracije uvrščena na 7. mesto med 

državami Srednje Evrope. Trend je naravnan naraščanju razvitosti e-participacije v primerjavi 

z drugimi državami (Lukšič, Delakorda, 2006: 4-5). Drugačne rezultate kaže primerjava iz 

raziskav 2009 in 2012. »V poročilu za leto 2009 je imela Slovenija vrednost indeksa 0.5143 in 

je bila uvrščena na 20. mesto na svetu, v poročilu za leto 2011 (str. 134) pa ima vrednost 

indeksa 0.2105 in je uvrščena na 72. mesto nominalne lestvice držav oz. na 24. mesto po 

indeksirani vrednosti.« (Delakorda, 2012). 

Velja pa opomniti, da je v enakem obdobju Slovenija prejela nagrado za drugo mesto 

Združenih narodov s področja odličnosti v javni upravi, kar je nekako v konfliktu s prejšnjo 

raziskavo. Delakorda (2012) je našel odgovor pri Margolis in Moreno-Ria o (2009), in sicer v 

tehnokratskem razumevanju e-participacije in državljanov kot potrošnikov e-storitev. V 
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ospredje je postavljena tehnološka rešitev namesto demokratičnega učinka. Prav tako je 

mogoče odgovor poiskati v splošnem pomanjkanju metodologij ter analiz o tem, na kakšen 

način so s strani državljanov prek e-uprave posredovani komentarji, pripombe, mnenja ali 

predlogi upoštevani v končnih dokumentih in kakšen je njihov dejanski učinek na sprejemanje 

končnih odločitev. 

2.5.3.2 Odzivnost e-uprave 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) definira odzivnost kot  »lastnost, značilnost  

odzivnega; odzivnost poslušalcev ga je presenetila; čustvena, velika odzivnost« Torej je 

reakcija na neko spremembo v našem okolju. 

Da ljudje v veliki meri uporabljajo neko storitev, mora biti ta storitev kakovostna, korektna, 

dosegljiva, preprosta itd. Eden od takih kriterijev je tudi odzivnost. Odzivnost je pomembna, 

saj poda občutek, da je zadeva obravnavana resno ter da je moč zaupati ponudniku le-te. S 

pomočjo IKT je prišlo do še tesnejšega interaktivnega stika med zaposlenimi v javni upravi in 

državljanom. Da so ti stiki kar se da kakovostni, je potrebna dobra odzivnost. Odzivnost je 

pomemben kazalec stopnje razvitosti e-uprave in kaže, kako resno se je vodstvo uprave lotilo 

informatizacije uprave (Vintar in Grad, 2004: 61). 

Odzivnost je v sledeči raziskavi opravljena glede na časovno in ne na vsebinsko odzivnost. 

Hitrost odgovora ne pomeni kvalitete izvajanja delovnega procesa, če je odgovor pomanjkljiv 

ali pa brezpredmeten. Kot navajata avtorja (Vintar in Grad, 2004: 64), je ravno ta odzivnost 

eden od podrobnejših ciljev v slovenski javni upravi. 

Pri nas je bila že narejena tovrstna raziskava, ki je bila razdeljena na več sklopov. V prvem 

sklopu je bil anketni vprašalnik, medtem ko je bil v drugem sklopu simulacija namišljenega 

občana z določenim stvarnim problemom. Odgovore na elektronska sporočila so prejemali 14 

dni in na podlagi časa ter vsebine prejetih odgovorov, opravili analizo. Pri analizi državnega 

zbora je poslano anketo prebralo 60 od 90 poslancev, odgovor pa je odposlalo samo 25 

poslancev, kar je 27,7 %. Pri pregledu  iz prejšnjih tovrstnih raziskav se je stanje izboljšalo, 

vendar je rezultat še vedno slab. Kmalu po poslani anketi so poslali še stvarni problem 

namišljenega občana. Rezultati so boljši, saj je sporočilo prebralo 76 poslancev, odgovorilo 

nanj pa kar 38, kar je 42 %. Ugotovitev te raziskave je, da je stopnja zavedanja odgovornosti 

objave elektronskega naslova in kulture, ki spada zraven, na nizkem nivoju (Vintar in Grad, 

2004: 69-70). 
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Pri analizi upravnih enot so bili podatki podobni. Metodologija je bila popolnoma enaka. V 

maju 2003 je bila odposlana anketa, takoj za njo pa še namišljen problem občana. Anketo je 

prebralo 48 % upravnih enot, odgovorilo nanjo le 27, kar je 46,5 %. Pri problemu je bil 

odstotek prebranih sporočil visok (55 upravnih enot oziroma 95 %), kar je dokaz, da večina 

upravnih enot prebira elektronsko pošto. Odgovorov na vprašanje pa je bilo prijetih samo 69 

%. Če upoštevamo, da se vsaka papirnata oblika v poslovnem sistemu upravnih enot 

klasificira v vložišče in je nanjo zakonsko potrebno odgovoriti, je ta podatek zastrašujoče 

nizek (Vintar in Grad, 2004: 71-72). 

Pri analizi občin so pri enakem postopku najprej ugotovili, da 38 sporočil (od 192 poslanih) 

sploh ni bilo prejetih. Bodisi zaradi zapolnjenega elektronskega poštnega predala ali pa 

nedelujoče spletne pošte. Sporočilo je prebralo (od tistih, ki so dobili le-to) 52 % občin, 

odgovore nanjo pa je podalo 32, 5 %. Pri namišljenem vprašanju je 61,7 % občin sporočilo 

prebralo in nanj odgovorilo 39, 6 %. Kot je razvidno, je tudi pri tem segmentu odzivnost zelo 

slaba (Vintar in Grad, 2004: 72-73). 

Tudi analiza ministrstev je pokazala na slabo odzivnost. Prikazani rezultati kažejo na to, da se 

stanje z leti izboljšuje, še vedno pa ni doseglo ravni, ki bi jo moralo. Pri primerjavi s tujimi 

raziskavami, je vidna rahla zakasnitev v Sloveniji (Vintar in Grad, 2004: 75-76). 

V diplomski nalogi se je Ožbej Marc podal v analizo odzivnosti poslancev državnega zbora. 

Sporočilo v obliki ankete z enim vprašanjem ter tremi ponujenimi odgovori je bilo poslano 

12. septembra 2005 vsem poslankam in poslancem državnega zbora. Pošiljanje je izvedel še 

dvakrat. Skupaj je dobil 47 odgovorov od 90 poslanih. Odstotek odzivnosti je tako znašal 52 

%, kar kaže na slabo odzivnost. V svojo raziskavo je vključil še pregled odzivnosti po 

strankah ter ugotovil, da se najbolje odzovejo srednje velike stranke, ki imajo okoli 10 

predstavnikov (Marc, 2006: 49-53). 

Lastno raziskavo iz tega področja je naredil tudi Pinterič (2008: 91-121). Izvedel jo je v letih 

2003
6
, 2004, 2005 in 2006. Iz raziskave je razvidno, da je na centralni ravni (urad predsednika 

republike, državni svet, državni zbor, varuh človekovih pravic, predsednik vlade, vlada 

Republike Slovenije, ministrstva Republike Slovenije, ki obstajajo na dan raziskave (število 

lahko nekoliko varira), bilo v povprečju prejetih 46,7 odstotkov odgovorov na poslano 

elektronsko pošto. Na ravni 58 upravnih enot je bilo povprečje odgovorov 79,3 odstotno in 

                                                           
6
 Leta 2003 je raziskava zavzemala samo občine 
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najslabše na občinski ravni, samo 40,1 odstotka v povprečju štirih let. Avtor navaja, da je bilo 

veliko težav z nepravilnimi elektronskimi naslovi. Raziskava je prav tako pokazala, da se 

stanje na občinski ravni ter ravni upravnih enot izboljšuje, medtem ko na centralni ravni 

slabša. Ravno tukaj je razlog za skrb opravičen, saj je centralna raven tista, ki bi morala biti 

najbolj učinkovita in reprezentativna. 
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3 ANALITIČNA IZHODIŠČA 

3.1 PARTICIPACIJA V SLOVENIJI 

 

V tem poglavju bom preveril svojo delovno hipotezo H1, ki pravi, da je stanje participacije v 

našem prostoru slabo. Slovenci premalo participiramo, s čimer zanemarjamo svojo funkcijo 

demokratičnega državljana.  Dober indikator o odnosu med politiko in družbo so volitve, zato 

bom povzel nekaj raziskav iz področja volilne udeležbe. Prav tako bom zajel še raziskavo, ki 

je zajemala mlade in njihov odnos do e-uprave oziroma politične participacije. 

3.1.1 Problem participativnosti 

 

Problem politične participacije se pojavi, kadar je opažena abstinenca pri političnem 

udejstvovanju. Do neke mere sama neparticipacija ne predstavlja problema, saj je za 

demokracijo koristna kot znak soglasja s tistimi, ki so na oblasti. Neparticipativnosti se 

pokaže neposredno pri obisku volitev.  

»Volilno glasovanje je namreč tisto, ki zagotavlja enega najbogatejših virov informacij o 

odnosih med posamezniki, družbo in politiko« (Brezovšek 2004: 38). Za neudeležbo volitev 

navajajo Verba, Scholman in Brody tri razloge: ljudje so razočarani nad samo politiko, nimajo 

časa za samo sodelovanje ali pa so izolirani od družbenih mrež, katere se neposredno vpletajo 

v politiko (Haček 2007:36). Voljna odločitev državljanov, da se volitev ne udeležijo, 

predstavlja problem participativnosti. Analitiki ocenjujejo, zakaj se neaktivni ne udeležijo 

volitev, ko imajo možnost, da s svojim glasovanjem dajo podporo svojemu kandidatu. 

Politike ta problem zanima predvsem z vidika, kako motivirati neaktivne in pridobiti njihovo 

podporo (Brezovšek 2004: 37). Po Brezovšku (2004: 46) se volilna neudeležba lahko smatra 

kot indikator družbene anomije, ki jo interpretiramo v pojmih družbene ne-integracije, ne-

participacije v politiki, družbene odsotnosti ali kot določeno politično izbiro. 

3.1.2 Udeležba volitev v Republiki Sloveniji 

 

V tem podpoglavju bom iz Statističnega urada Republike Slovenije povzel odstotke volilne 

udeležbe v Sloveniji. S pomočjo teh podatkov bom videl, ali je stopnja politične participacije 

v Republiki Sloveniji nizka. S tem je povezana tudi nizka elektronska participacija. Kot sem 

že omenil, bom dodal še raziskavo,
7
 v kateri so zajeti mladi. Pomembno se mi zdi, predvsem 

                                                           
7
 Raziskava je Mladina2010, ki jo je opravila Filozofska fakulteta Maribor leta 2010 



42 
 

zato, ker so mladi glavni krivec za upad državljanske participacije. Zahodna kultura je za 

mladino postavila številne izraze, med drugimi »generacija jaz« in generacija »karkoli«, kar 

nakazuje na nezainteresiranost za prihodnost in občutek nemoči pri odločanju. Opis današnje 

mladine je označen tudi kot egoistična in prevzetna skupina, ki ne izkazuje skrbi za družbo in 

druge ljudi (Lavrič in drugi, 2011: 178). 

Na zadnjih volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, ki so bile 7. junija 2009 je volilo 

28 odstotkov volilnih upravičencev, kar kaže na izjemno nizko udeležbo (SURS, 2009c). Če 

povzamemo udeležbo volitev v državni zbor, je bila leta 1990
8
 83,5 odstotna udeležba, leta 

1992 je bila najvišja udeležba, in sicer 85,9 odstotkov, 73,7 odstotkov je bilo volilnih 

upravičencev udeleženih leta 1996, leta 2000 70,4 odstotka, leta 2004 60,6 odstotka, leta 2008 

pa 63,1 odstotka (SURS, 2008). Leta 2011 so potekale predčasne volitve v državni zbor, kjer 

pa je bila udeležba glede na trend malenkost boljša, toda še vedno ne zadovoljiva. Takratna 

volilna udeležba je bila 65,6 odstotna (spletni vir 1). 

Na zadnjih volitvah za predsednika RS je bila volilna udeležba 57,67 odstotna, kar je tudi 

precej nizka udeležba (SURS, 2007a).  

Na lokalnih volitvah je bila najvišja udeležba leta 2002, in sicer 72,1 odstotna, najmanjša leta 

1998 in sicer 57,5 odstotna, na zadnjih leta 2006 pa je bila volilna udeležba 58,2 odstotna 

(SURS, 2007b).  Zadnje lokalne volitve leta 2010 so imele najslabšo volilno udeležbo, in sicer 

48,81 odstotno (spletni vir 2). 

3.1.3 Participacija mladih 

 

Družbeno delovanje mladih je pokazatelj »zdravja« in delovanja demokracije, prav tako pa 

pozitivno vpliva na oblikovanje identitete mladostnika. Sama pomembnost participacije 

mladih sloni na napovedovanju političnih in civilnodružbenih delovanj v adolescenci kot 

odraz posameznikovega delovanja v odraslosti. Mladi se sicer zavedajo vpliva politike, 

vendar zaznavajo politične institucije in elite kot neodzivne, kar privede do odtujenosti od 

političnega sistema (Lavrič in drugi, 2011: 178). 

 

Iz dosedanjih raziskav je znano, da se Slovenci manj pogosto politično udejstvujemo kot 

prebivalci večine držav EU. V zakup je potrebno tudi vzeti, da raziskave kažejo na to, da so 

mladi manj pogosto politično dejavni kot odrasli, vendar praviloma le, ko gre za 

                                                           
8
 Leta 1990 so potekale volitve v Družbenopolitični zbor, od leta 1992 dalje pa v Državni zbor RS. 
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konvencionalne oblike politične participacije. Pretekle raziskave zaključujejo, da je stopnja 

političnega udejstvovanja in zanimanja za politiko med slovensko mladino nizka (Lavrič in 

drugi, 2011: 179).  

 

Grafikon 1: Delež mladih, ki se ne bi udeležili volitev parlament, Slovenija in EU-27 v letih 1999 in 2008 

 

Vir: Lavrič in drugi, 2011: 182 

Iz raziskave je razvidno, da celotna družba stagnira oziroma je celo zanimanja za politično 

dejavnost vse manj. Rezultati žal kažejo na to, da slovenska mladina še posebej izstopa iz 

povprečja EU-27. Opaziti je, da se je od leta 1999 zanimanje zmanjšalo za 7,2 odstotka na 

slovenski ravni in kar 10,5 odstotka na EU-27 ravni. Pri odraslih se ta odstotek na slovenski 

ravni kaže samo z 0,4 stopnjo, medtem ko na EU-27 z 6,9 odstotnim padcem. 

Iz te iste raziskave lahko potegnem sklep, da se slovenska mladina v primerjavi z evropskimi 

vrstniki od leta 1995 v povprečju občutno manj zanima za politiko, prav tako od vseh EU-27 

držav mladi v Sloveniji politiki pripisujejo najnižji pomen v svojem življenju. 

Konvencionalna politična participacija med mladimi v zadnjem desetletju tendenčno upada 

(Lavrič in drugi, 2011: 180-190). 
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Grafikon 2: Ali bi napisal/a svoje mnenje/stališče na spletnem forumu ali blogu glede javnopolitične teme 

 

Vir: Lavrič in drugi 

 

Na vprašanje, ali bi napisal/a svoje mnenje/stališče na spletnem forumu ali blogu glede 

javnopolitične teme, ki se mi je zdela pomembna, je kar 60,3% odgovorilo, da tega zagotovo 

ne bi storili, 31,7% verjetno bi jih to storilo, 7,7% jih je to že storilo in neveljavnih je bilo 

0,24% odgovorov. Iz tega je mogoče predpostaviti, da se mladi v Sloveniji premalo 

participirajo. 

 

Grafikon 3: Ali bi napisal/a ali posredoval pismo ali elektronsko sporočilo (e-mail) s politično vsebino 

 

Vir: Lavrič in drugi 
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Na vprašanje, če bi napisal ali posredoval pismo ali elektronsko sporočilo s politično vsebino 

jih je 77,8% odgovorilo, da tega zagotovo ne bi storili, 18,22% bi verjetno to storilo, 3,66% je 

to že storilo in neveljavnih je bilo 0,32% odgovorov. 

 

Za mojo nalogo sem vzel še eno raziskavo
9
, v kateri je tudi zajeta uporaba IKT v kontekstu  

participacije. 

 

Grafikon 4: participacija v okviru IKT v letu 2009, Slovenija 

 

Vir: SJM091 

 

Iz grafikona je razvidno, da so mladi v nekonvencionalni participaciji bolj aktivni. Verjetno 

gre pripisati zasluge večji e-pismenosti med mladimi in več porabljenega prostega časa za 

računalnikom. Same razlike so največje pri sodelovanju na spletnih forumih, komentiranju na 

prispevke novinarjev na medijskih portalih ter sodelovanju v internetnih političnih forumih. 

V tem podpoglavju sem ugotovil, da je politična participacija v slovenskem prostoru zelo 

nizka. Sama volilna udeležba, ki je pokazatelj participativnosti, je precej nizka, ne glede na 

vrsto volitev. Opažen je tudi upad po letih, po osamosvojitvi je bila ljudska samoiniciativa 

precej višja. Res, da smo po mnenju Združenih narodov uvrščeni na lestvici e-vladanja precej 

visoko, toda praksa je popolnoma drugačna. Kot sem spoznal, je to zaradi samega pristopa 

merjenja in kriterijev. Svojo hipotezo H1 lahko potrdim. 

Stanje politične participacije je v našem prostoru slabo. Slovenci se premalo zanimamo za 

politiko in ji namenjamo premalo pozornosti. Tukaj pa bi izpostavil, da to ni le težava 

Slovencev, pač pa celotne moderne družbe. 

                                                           
9
 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija in družbene neenakosti (SJM 091) 
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3.2 POŠILJANJE VPRAŠANJ PREKO SPLETA 

 

3.2.1 Predstavitev portala E-uprava 

 

Skrbnik Državnega portala Republike Slovenije E-uprava je Ministrstvo za pravosodje in 

javno upravo. Namen portala je posredovanje informacij o upravi ter približevanje upravnih 

storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih komunikacijskih poti, 

zagotoviti še elektronske, ki povečajo odzivnost in olajšajo delo tako za predstavnika kakor za 

uporabnika (Spletni vir 3). 

Slika 1: Začetna stran Državnega portala Republike Slovenije 

 

Vir: Spletni vir 3 
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Portal ima tri podportale, ki so razdeljeni v obliki za državljane, pravne osebe ter zaposlene v 

javni upravi. Za državljane so informacije o postopkih zbrane v sklopu imenovanem »storitve 

javne uprave«, ki so razdeljene po področjih. Preko portala uporabnik ni samo informiran, pač 

pa lahko tudi uporabi »E-storitve (e storitve)«, kjer elektronsko izpolni vlogo in jo odda na 

ustreznega naslovnika. S tem pristopom se uporabnik izogne čakalnim vrstam na uradih in 

prihrani čas. Na portalu zatrjujejo, da je komunikacija med uporabniki portala in javno upravo 

bolj učinkovita (Spletni vir 3). 

Storitve javne uprave za državljane se delijo na sledeča področja: 

 DRUŽINA IN OTROCI 

 OSEBNA STANJA IN DOKUMENTI, PRIJAVA PREBIVALIŠČA 

 ŠOLA, IZOBRAŽEVANJE, MLADI 

 DELO IN ZAPOSLITEV 

 PODJETNIŠTVO 

 OSEBNE FINANCE IN DAVKI 

 ZDRAVJE IN NEGA 

 SOCIALNO VARSTVO, INVALIDI, VOJNE PRAVICE 

 STAREJŠI, POKOJNINE, UPOKOJITEV 

 PROMET, VOZNIKI, VOZILA 

 OKOLJE IN PROSTOR 

 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA 

 KULTURA IN ŠPORT 

 VARNOST, REŠEVANJE, VOJSKA, OROŽJE 

 DRŽAVA IN DRUŽBA 

 SMRT IN ŽALOVANJE 

 TUJINA, POTOVANJA, VIZUMI 

Sama področja se mi zdijo dobro razdelana, prav tako je po mojem mnenju zadovoljiva 

preglednost in uporabnost samega portala. Za mojo nalogo pa je bolj relevantna sekcija E-

demokracija, ki se deli na naslednje podportale: 

 e-demokracija 

 predpisi v pripravi 

 program dela vlade 
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 predlagam.vladi.si 

 odprava administrativnih ovir (OAO)  

Podportal E-demokracija omogoča aktivno sodelovanje pri odločanju. Z mnenji, predlogi in 

pobudami je možno vplivati na pripravo predpisov. Prav tako je mogoče sodelovati pri 

odpravi administrativnih ovir. Po elektronski pošti je mogoče poslati predloge oziroma 

mnenja, ki lahko prispevajo k bolj učinkovitemu delovanju javne uprave in odpravi 

administrativnih ovir. Tukaj pa se nahaja še orodje, ki sem ga sem uporabil v raziskavi, in 

sicer kontaktiranje izvoljenih predstavnikov (Spletni vir 3). 

3.2.2 Predstavitev orodja za kontaktiranje 

 

Samo orodje (aplikacija) je narejeno preprosto in pregledno. Zgoraj izbereš naslovnika po 

skupinah, spodaj točno določenega naslovnika, vneseš svoj e-poštni naslov, zadevo in 

vsebino. Z gumbom pošlji naj bi bila zadeva poslana, odgovor pa lahko pričakuješ na poštnem 

naslovu, katerega si vnesel. 

Slika 2: Orodje za kontaktiranje 

 

Vir: Spletni vir 3 
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3.2.3 Opis metode 

 

Za preverjanje svoje druge ter tretje hipoteze bom uporabil komunikacijsko e-orodje, ki deluje 

na principu e-pošte. Samo orodje sem našel na Državnem portalu Republike Slovenije. V 

sledečem podpoglavju bom omenjeni portal tudi na kratko predstavil in si ogledal orodje, ki 

ga bom uporabil za svojo analizo. Za tovrstno analizo sem se odločil iz več razlogov. Eden 

izmed teh je, da lahko na podlagi izmerjenega časa odgovora sklepam o učinkovitost o 

učinkovitosti e-uprave. 

V delu »Črna skrinjica političnih sistemov« avtor navaja, da je državljan v okviru koncepta 

pravne države od javne uprave upravičen pričakovati dosledno izvajanje pravnega reda, saj je 

uslužbenec javne uprave zakonsko zavezan. Vsak javni uslužbenec je dolžan v doglednem 

času odgovoriti na vsakršno elektronsko sporočilo. Državljan je upravičen pričakovati, da bo 

dobil svoj odgovor oziroma bil napoten pristojnemu organu, ki bo ustrezno reagiral in 

odgovoril (Pinterič, 2009: 210). Na podlagi tega bom preveril tovrstni koncept in preko orodja 

za komuniciranje vzpostavil komunikacijo s predstavniki oblasti. Rok za prejem odgovorov 

sem določil na 14 dni. Vsak odgovor, ki bo prispel po tem časovnem roku, se bo štel kot 

nesprejet. Na podlagi rezultatov bom lahko odgovoril na svoji hipotezi in zapisal sklep. 

Sporočila so bila poslana v ponedeljek 10. 9. 2012 ob 9:00 uri. Časovna razlika med prvim in 

zadnjim naslovnikom je 20 minut, kar nevpliva na same rezultate. Časovni okvir za odgovore 

je štirinajst dni, vsi odgovori prejeti po tem datumu se štejejo kot nesprejeti. Samo sporočilo 

je sestavljeno tako, da ima neposredni vpliv na participacijo. Situacija je življenjsko možna in 

odgovori bi lahko pripomogli pri oblikovanju državne ureditve.   

Sporočilo, ki je bilo poslano: 

Vprašanje o predsedniških volitvah 

Spoštovani, 

od svoje polnoletnosti nisem zamudil še nobenih volitev, saj se še kako zavedam svoje dolžnosti pri 

demokratičnosti naše države. Žal pa bom tokrat zaradi dela v tujini v času predsedniških volitev 

odsoten. Zanima me, kakšna je možnost, da oddam svoj glas oziroma na koga se lahko obrnem, da 

izvem kaj več informacij. 

Za odgovor se Vam) lepo zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, 

Andrej Tomažin  
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Naslovniki katerim je bilo sporočilo poslano: 

 predsednik republike Danilo Türk 

 predsednik vlade Janez Janša 

 organi:  

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

 Ministrstvo za finance 

 Ministrstvo za gospodarstvo 

 Ministrstvo za javno upravo 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 Ministrstvo za kulturo 

 Ministrstvo za notranje zadeve 

 Ministrstvo za obrambo 

 Ministrstvo za okolje in prostor 

 Ministrstvo za pravosodje 

 Ministrstvo za promet 

 Ministrstvo za šolstvo in šport 

 Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo 

 Ministrstvo za zdravje 

 Ministrstvo za zunanje zadeve 

 Poslanci: 

 Ambrožič Borut 

 Battelli Roberto 

 Bevk Samo 

 Bikar Alenka 

 Bosnić Dragan 

 Braniselj Rihard 

 Bratušek Alenka 

 Breznik Franc 

 Brulc Mirko 

 Brunskole 

Renata 

 Čehovin Jerko 

 Črnak Meglič 

Andreja 

 Dimic Iva 

 Dimitrovski 

Maja 

 Ficko Branko 

 Frangež Matevž 

 Gašpar Mišič 

Gašpar 

 Göncz László 

 Grill Ivan 

 Grims Branko 
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 Han Matjaž 

 Hercegovac 

Lejla 

 Hočevar 

Katarina 

 Horvat Jožef 

 Hrovat Robert 

 Hršak Ivan 

 Irgl Eva 

 Jakič Roman 

 Jazbec Darko 

 Jenko Jana 

 Jeraj Alenka 

 Jerovšek Jožef 

 Jurša Franc 

 Kavtičnik Jožef 

 Klasinc Janja 

 Kociper Maša 

 Komar Polonca 

 Komel Tina 

 Kos Saš 

 Kotnik Poropat 

Marjana 

 Krivec Danijel 

 Lah Zvonko 

 Lisec Tomaž 

 Marinič Branko 

 Mate Dragutin 

 Meh Srečko 

 Meršol Mitja 

 Möderndorfer 

Jani 

 Napast Janja 

 Opec Jasmina 

 Pahor Borut 

 Pavlič Alenka 

 Pepelnik Truda 

 Petavar 

Dobovšek 

Damjana 

 Pišek Ivan 

 Plevčak Marija 

 Pogačnik Marko 

 Pojbič Marijan 

 Potočnik Alojzij 

 Potrata Majda 

 Presečnik Jakob 

 Prevc Mihael 

 Pučnik Mateja 

 Pukšič Franc 

 Ramšak Sonja 

 Ribič Janez 

 Simčič Ivan 

 Starman Bojan 

 Šircelj Andrej 

 Šulin Patricija 

 Tanko Jože 

 Tavčar Irena 

 Tisel Štefan 

 Tomc Romana 

 Tonin Matej 

 Valenčič 

Kristina 

 Vasle Janez 
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 Veber Janko 

 Velikonja Jože 

 Vilfan Peter 

 Virant Gregor 

 Vogrin Ivan 

 Vonta Tamara 

 Zanoškar Matjaž 

 Žgajner Tavš 

Barbara 

 Židan Dejan 

 Žnidar Ljubo 

 Župevc Melita 

 Žveglič Roman 

 EU poslanci: 

 Fajon Tanja 

 Jordan Cizelj 

Romana 

 Kacin Jelko 

 Kleva Mojca 

 Mazej Kukovič 

Zofija 

 Petrle Lojze 

 Vajgl Ivo 

 Zver Milan 
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3.2.4 Analiza odzivnosti 

 

Pošiljanje ni uspelo naslovniku poslancu Štefanu Tislu, saj me je sama aplikacija zavrnila 

(glej sliko spodaj). To bom pri rezultatih štel kot nesprejet odgovor, saj ima v tem primeru 

tehnična napaka enak vpliv kakor človek. 

Slika 3: Napaka v pošiljanju 

 

Vir: Spletni vir 3 
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Po dobrem tednu čakanja na odgovore sem naletel na negativno izkušnjo, in sicer nisem prejel 

nobenega odgovora. Zaradi strahu, da je bila vpletena tehnična napaka, sem poslal sporočilo 

tehničnemu oddelku strani e-uprava, s čimer sem želel preveriti, ali njihovo orodje za 

komunikacijo z e-upravo sploh deluje. 

Sporočilo, ki je bilo poslano: 

Delovanje orodja za komunikacijo 

Spoštovani, 

ker sem pred dnevi poslal sporočila s pomočjo orodja za kontaktiranje predstavnikov in nisem prejel 

nobenega odgovora,, me je strah, da orodje ne deluje. Še bolj pa me je strah, da  bi to lahko bil 

rezultat slabega odziva. 

Hvala za Vaš odgovor, 

Andrej Tomažin 

Odgovor, ki sem ga prijel: 

Spoštovani, 

pošiljamo Vam odgovor na vprašanje v zvezi z Delovanje orodja za kontaktiranje s predstavniki, ki ste 

ga zastavili na Enotni kontaktni center državne uprave. 

Odgovor skrbnika portala: 

-------------------------------- 

Orodje za kontaktiranje predstavnikov preverjeno deluje. Očitno se oseba, kateri ste poslali sporočilo, 

nanj (še) ni odzvala. 
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Do izteka časovnega roka nisem prejel nobenega odgovora. Samo orodje deluje, težava je v 

človeškem faktorju. Ignoranca na moje vprašanje ima vpliv na mojo participacijo, ki se ne 

kaže samo v kontekstu volitev pač pa splošnega nezaupanja do e-uprave. Kot državljan se 

počutim zapostavljenega in prikrajšanega za pravice, ki mi jih dodeljuje ustava. Prav tako sem 

izgubil zaupanje do legitimnosti volitev. 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdim svojo H2 hipotezo. Za slabšo participacijo v našem 

prostoru so delno krivi tudi predstavniki naše države. Njihova odzivnost je katastrofalna, še 

bolj pa učinkovitost. S tem lahko tudi potrdim svojo tretjo hipotezo H3. Kakovost odgovorov 

je nezadovoljiva in državljanu niso v nobeno pomoč. Imajo celo še slabši učinek. Iz začetnega 

nezaupanja v vlado je pridobil še nezaupanje v legitimnost volitev in celotnega sistema. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Demokracija in demokratičnost ni samo funkcionalnost družbenega delovanja, pač pa skupek 

dolžnosti slehernega državljana. Za zagotavljanje skupnega dobrega in delovanja v prid 

večine je nujno, da je delovanje demokracije »zdravo«. Da je to delovanje lahko omogočeno, 

je potreben predpogoj–participacija. Žal je ta predpogoj v modernem času premalo aktiven in 

se ne izraža v svojem obsegu delovanja. Trend sodobne družbe je ta, da samo zanimanje za 

politiko in vodenje države upadata, s čimer se prepušča vodenje države nesposobnim in 

nekvalificiranim za tovrstno dejavnost. Cankarjeva misel »Narod si bo pisal sodbo sam«, 

bledi in pušča le sledi na sistemu, ki je deloval precej bolje.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je zanimanja za politiko vse manj, prav tako pada udeležba 

na volitvah, kar je glavni pokazatelj slabe participativnosti moderne družbe. Zanimanje za 

politiko med mladimi je zaskrbljujoče nizko. Če je verjeti trendu, bo lahko naslednjo 

generacijo družbena ureditev takšna, kakršne še ne poznamo. Razvoj IKT bi moral tovrstne 

težave izboljšati in ne slabšati. Različne raziskave iz tega področja, ki nas uvrščajo v sam vrh, 

so očitno samo statistični podatek, ki se v realnosti ne izkaže najbolje. Meritve niso pravilno 

postavljene, namesto da bi se ocenjevala tehnološka dovršenost, bi se morala praktična 

učinkovitost. V mojem primeru je bila učinkovitost zelo slaba in mi ocene iz raziskav 

Združenih narodov ne prinašajo nič dobrega. 

Kaj pa tista manjšina, ki jim ni vseeno za svojo usodo in se zavedajo, da so del sistema v 

katerem imajo glavno besedo. Žal je za njih slabo poskrbljeno. Rezultati moje raziskave so 

pokazali, da je nekdo, ki si želi udejstvovanja v politični sferi in se zaveda svojega vpliva, 

ostal praznih rok. Njegovo zaupanje v upravni sistem je padlo, prav tako mu je padlo zaupanje 

v legitimnost in se sprašuje kje vse mu je kršena ustavna pravica. 

Pričakoval sem vsaj polovico odgovorov, ki bi bili zadovoljivi. Mogoče samo referenčni link 

ali pa informacija, na koga naj se obrnem. Rezultat, da nisem dobil niti enega odgovora, je 

več kot zastrašujoč. Moje mnenje je, da je stanje demokratičnosti v Sloveniji slabo. Orodja, ki 

bi morala državljanu biti v pomoč, so samo vizualne namestitve za nabiranje zaupanja in točk. 

Njihova uporabnost pa je zaradi izvoljenih ljudi, ki  ne opravljajo svojega dela, slaba.  
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