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UVOD

Namen projektnega poročila Video e-participacija 2.0 na spletnem portalu Slovenija znižuje CO2 je 
predstaviti rezultate in dosežene cilje projekta Organizacija in izvedba posvetov in razprav o 
podnebno-energetskih zavezah v sklopu Postavitev spletnega mesta in aktivno moderiranje spletnih 
posvetov in razprav. Ocena rezultatov temelji na kvantitativnih podatkih o obsegu in oblikah e-
participacije na spletnem portalu ter refleksiji omejitev e-participacije v okviru projekta. V drugem 
delu poročila so podana priporočila za prihodnjo uporabo orodij video e-participacije 2.0 pri 
vključevanju javnosti v oblikovanje okoljske in podnebne politike/zakonodaje v Sloveniji in EU ter 
informacije o predstavitvi portala kot primera dobre prakse v strokovnih krogih.

Poročilo zajema kvantitativne podatke za obdobje 1. maj 2010 – 1. februar 2011, v katerem je bilo v 
okviru projekta organiziranih 6 podnebnih posvetov. Poročilo je pripravil Inštitut za elektronsko 
participacijo (INePA), ki je bil v projektnem konzorciju nevladnih organizacij Društvo FOCUS, 
Regionalni center za okolje Slovenija in Studio 12 zadolžen za vzpostavitev in upravljanje 
spletnega portala, pripravo in moderiranje spletnih razprav, spletna promocija razprav in sopripravo 
poročil spletnih razprav.

To poročilo dopolnjuje vsebinsko poročilo projekta, katerega rezultat so bila Priporočila 
odločevalcem za udejanjanje podnebno-energetskih zavez v Sloveniji (http://www.slovenija-
co2.si/index.php/priporocila), ki so nastala na podlagi 10 mesečnega sodelovanja  različnih 
interesnih skupin v podnebnih posvetih na naslednjih področjih: Podnebni cilji in podnebni zakon, 
Energetika, Kaj Zakon o podnebnih spremembah prinaša za kmetijstvo?, Trajnostna mobilnost, 
Zelena javnofinančna reforma in Prehod v nizkoogljično družbo. 

Do Priporočil odločevalcem za udejanjanje podnebno-energetskih zavez v Sloveniji se bo Vlada 
Republike Slovenije predvidoma opredelila na eni izmed svojih prihodnjih sej.

1. PREGLED DOSEŽENIH CILJEV V PROJEKTNEM SKLOPU 
POSTAVITEV SPLETNEGA MESTA IN AKTIVNO MODERIRANJE 
SPLETNEGA FORUMA 

Projektni sklop Postavitev spletnega mesta in aktivno moderiranje spletnih posvetov in razprav je 
vseboval naslednje projektne cilje: (1) Postavitev spletnega mesta Slovenija znižuje CO2, (2) 
Aktivno moderiranje spletnih posvetov in razprav na forumu Slovenija znižuje CO2 in (3) 
Kvantitativni cilji obsega e-participacije na forumu Slovenija znižuje CO2, ki so se nanašali na vsaj 
50 objavljenih strokovnih prispevkov na forumu in vsaj 500 ogledov oz. obiskovalcev posamezne 
spletne razprave ali posveta. Pregled doseženih ciljev je predstavljen v nadaljevanju.

1.1 Vzpostavitev spletnega mesta Slovenija znižuje CO2

Inštitut za elektronsko participacijo je na spletnem naslovu http://www.slovenija-co2.si/ vzpostavil 
spletno mesto projekta Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih 
zavezah, ki vsebuje naslednje uporabniške možnosti in vsebine sklope:

- spletni forum, na katerem se odvijajo spletne razprave in posveti, ki so aktivno moderirani in 
smiselno prepleteni;
- neposredne video-prenose in moderirane spletne klepetalnice posvetov v živo (webstreaming);
- objavo obdelanih video in avdio posnetkov posvetov v celoti in objavljenih na vstopni strani 
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spletnega mesta (izvajalec partner na projektu Studio 12);
- video arhiv vseh že izvedenih posvetov in razprav;
- uporabniške situacije (hitri gumbi), ki omogočajo uporabnikom foruma na hiter in enostaven način 
sodelovali v spletnih razpravah in spletnih video prenosih; 
- Facebook socialni vtičnik;
- modul s prikazov zadnjih objav na spletnem forumu;
- pregled najaktivnejših uporabnikov foruma;
- koledar vseh dogodkov v okviru tega projekta;
- pomembnejše novice povezane s tematiko projekta;
- objavo ključnih dokumentov, gradiv in poročil posvetov;
- možnost vnosa obsežnejših poglavij z besedilnimi vsebinami obogatenimi z avdiovizualnim 
materialom;
- zanimive in koristne povezave;
- iskalnik po spletnem mestu;
- stran z opisom in namenom projekta;
- informacije o pogojih uporabe;
- kontakte urednika strani in tehnične podpore.

Spletno mesto se pravilno prikazuje in je polno funkcionalno v različnih spletnih brskalnikih, ima 
fiksno širino strani, prilagojeno zaslonsko ločljivosti 1024x768, omogočena je povečava in 
pomanjšava besedila ter statistiko spletnega mesta.

Slika št. 1: Vstopna stran spletno mesto projekta Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih 
zavezah http://www.slovenija-co2.si/ (2.2.2011)
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Slika št. 2: Video arhiv posvetov in razprav http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-projektu/video (2.2.2011)

1.2 Aktivno moderiranje spletnih posvetov in razprav na forumu Slovenija znižuje CO2

Inštitut za elektronsko participacijo je vzpostavil in aktivno moderiral spletna posvetovanja in 
razprave s ciljnimi javnostmi na forumu Slovenija znižuje CO2 http://www.slovenija-
co2.si/index.php/forum v skladu s smernicami participativne in posvetovalne demokracije ter 
predhodno določenih pravil in načel spletnega razpravljanja.

Procesno moderiranje spletnih posvetovanj je vključevalo objavo uvodnega sporočila k razpravi, 
brisanje nezaželenih sporočil, prestavljanje sporočil ter objavo vsebinskih izhodišč za posvetovanje. 
Naloge moderatorja so bile skrb za uresničevanje namena in ciljev foruma, skrb za upoštevanje 
pravil in načel razpravljanja na forumu s strani uporabnikov, usmerjanje razprav, preprečevanje 
širjenja nestrpnosti in sovražnega govora, izključevanje kršiteljev pravil in načel foruma. Moderator 
je objavljal izhodiščna sporočila k razpravam, ki so vključevala izhodiščna vprašanja, podatke in 
informacije o temi, vključenosti v odločevalske procese (politični in institucionalni okvir), 
časovnemu okviru ter ciljih posveta. Poročila spletnih razprav in posvetovanj na forumu so 
dostopna v rubriki Poročila. 

Prispevke na spletnem forum so lahko objavljali registrirani in neregistrirani uporabniki. Moderator 
je na forumu objavljal tudi prispevke, ki so bili za objavo prek foruma posredovani prek e-pošte, 
spletne klepetalnice ali Facebooka.  Na takšen način je bila zagotovljena širša e-participacija in 
vključevanje uporabnikov.
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Slika št. 3: Spletni forum Slovenija znižuje CO2 z uvodnim moderatorskim sporočilom http://www.slovenija-
co2.si/index.php/forum (2.2.2011)

Slika št. 4: Spletna klepetalnica in video prenos (izvajalec Studio 12) podnebnega posveta Prehod v nizkooglično 
družbo http://www.slovenija-co2.si/index.php/o-projektu/spletne-klepetalnice?Name=Value (10.1.2011)
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Moderiranje in komuniciranje v spletni klepetalnici je potekalo v skladu z zgoraj predstavljenimi 
pravili in načeli komuniciranja. Med potekom neposrednega video prenosa je moderator s kratkimi 
informacijami skrbel za sprotno obveščanje sodelujočih o poteku razprave, sprejemanje 
posredovanih vprašanj in njihovo posredovanje govorcem foruma. Povzetki odgovorov so bili nato 
sproti objavljeni v klepetalnici. Sodelujoči v spletni klepetalnici so vpisovali svoje komentarje in 
vprašanja v okno spletne klepetalnice, pri čemer so se lahko podpisali z imenom ali priimkom oz. 
ostali anonimni. Vsi zapisi, ki so objavljeni v spletni klepetalnici so javni. Celoten zapis spletne 
klepetalnice s posredovanimi vprašanji in odgovori je po zaključku spletnega video prenosa 
shranjen, arhiviran in javno dostopen na spletu.

1.3 Kvantitativni cilji obsega e-participacije na forumu Slovenija znižuje CO2

Kvantitativni cilji obsega e-participacije na forumu Slovenija znižuje CO2 so se nanašali na vsaj 50 
objavljenih strokovnih prispevkov na forumu in vsaj 500 ogledov oz. obiskovalcev posamezne 
spletne razprave ali posveta. 

Osnovni podatki o obsegu e-participacije na spletnem mestu in forumu Slovenija znižuje CO2 v 
obdobju 1.5.2010 – 1.2.2011 (podatki zbrani na podlagi poročila Google Analytics za to obdobje):

- število ogledov spletnega mesta: 7.912
- število posameznih obiskovalcev spletnega mesta: 4.777 
- število ogledov spletnega foruma: 3.970 
- število posameznih obiskovalcev spletnega foruma: 2.618 (ciljno število obiskovalcev posamezne 
razprave je bilo doseženo v primeru prvega podnebnega posveta 1.409)
- število prijateljev projekta na Facebooku: 441
- število obiskovalcev spletnih video prenosov: 395
- število objav na spletnem forumu: 103 (od katerih 51 izpolnjuje predhodno opredeljene kriterije za 
strokovni prispevek).

Glede na zbrane podatke je bil kvantitativni cilj 50 objavljenih strokovnih prispevkov na forumu 
dosežen. Delno je bil dosežen cilj 500 ogledov oz. obiskovalcev posamezne spletne razprave ali 
posveta. Ciljno število obiskovalcev posamezne razprave je bilo doseženo le v primeru prvega 
podnebnega posveta. Kljub temu je skupno število ogledov spletnega foruma preseglo ciljno vsoto 
vseh ogledov posameznih razprav oz. posvetov (3.000). 

Podatki o obsegu in oblikah  video e-participacije 2.0, ki so podrobneje predstavljeni v naslednjem 
poglavju, bili doseženi s pomočjo spletne promocije projekta. Promocija je vključevala spletna 
socialna omrežja (Facebook in Twitter), spletno oglaševanje na iskalniku Najdi.si in Google, 
elektronske naslove ciljnih javnosti in spletne strani izvajalcev projekta.
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Slika št. 5: Facebook profil projekta Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah 
http://www.facebook.com/pages/Slovenija-co2si/121302014556423 (15.2.2011)

Slika št. 6: Informiranje o podnebnih posvetih prek Twitter profila http://twitter.com/simondelakorda (15.2.2011)
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2. OBSEG IN OBLIKE E-PARTICIPACIJE GLEDE NA POSAMEZNI 
PODNEBNI POSVET

V nadaljevanju so predstavljeni podrobnejši kvantitativni podatki o obsegu in oblikah e-
participacije na spletnem mestu http://www.slovenija-co2.si/.

2.1 Obiskanost in število sodelujočih prek spletnega mesta Slovenija znižuje CO2

Tabela št. 1: Obiskanost in število sodelujočih prek spletnega mesta Slovenija znižuje CO2 za 
posamezni podnebni posvet

Statistika/po
svet

1. Posvet
(1.5.-16.5.)

2. Posvet
(17.5.-22.6.)

3. Posvet
(23.6.-26.8.)

4. Posvet
27.8.-23.9.)

5. Posvet
(24.9.-6.11.)

6. Posvet
(7.11-1.2)

Skupaj
(1.5-1.2.)

Št. ogledov 
SI-CO2.si

886 1.480 1135 686 960 2.765 7912

št.  
obiskovalcev 

SI-CO2.si

555 914 701 457 696 1.944
(142 dnevni 

rekord)

5.267
(4777)*

trajanje  
obiska   

4 min 34s 3 min 27 s 2 min 37 s 3 min 45 s 3 min 10 s 2 min 45 s 3 min 6 s

št.  
obiskovalcev 

spletnega 
video 

prenosa

92 57 37 15 63 131 395

št. gledalcev 
spletnega 

video 
prenosa v  

časovni točki

17 17 10 6 25 24 99

št. objav na 
forumu

46 7 4 21 9 16 103

št. novih  
prijateljev na 
Facebook-u

248 85 29 30 15 34 441

* Število glede na kumulativni izračun statistike Google Analytics na dan 1. februar 2011

Iz tabele Obiskanost in število sodelujočih prek spletnega mesta Slovenija znižuje CO2 za 
posamezni podnebni posvet je razvidno, da je imelo spletni mesto največje število ogledov in 
obiskov v času 6. podnebnega posveta Prehod v nizkoogljično družbo (2.765 ogledov in 1.944 
posameznih obiskovalcev). Na dan poteka 6. podnebnega posveta je spletno mesto zabeležilo tudi 
najvišje število posameznih obiskovalcev (142) in ogledov spletnega video prenosa v eni časovni 
točki (24) v času trajanja projekta. Razlogi za visok obisk spletne strani so bili sodelovanje visokih 
predstavnikov Evropske unije (Evropski komisar dr. Janez Potočnik) in Vlade RS (minister za 
okolje, dr. Roko Žarnić) na podnebnem posvetu, dodatna promocija spletnega posveta in spletnega 
video prenosa ter aktualna tema.

Spletno mesto je imeli najmanjše število ogledov in obiskov v času 4. podnebnega posveta na temo 
Trajnostne mobilnosti (686 ogledov in 457 obiskovalcev). Razlogi za manjši obisk so bili kratek čas 
posveta (manj kot mesec dni) in čas poletnih počitnic.
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Največje število sodelujočih prek spletnega mesta je bilo v času prvega podnebnega posveta (46 
objav na forumu in 248 novih prijateljev na Facebooku). Razlogi za povečan obseg sodelovanja so 
bili širina teme (Podnebni cilji in podnebni zakon), zanimanje javnosti ob začetku projekta in daljše 
obdobje obveščanja javnosti o prvem posvetu.

Najmanjše število sodelujoči prek spletnega mesta je bilo v času tretjega podnebnega posveta 
Zakon o podnebnih spremembah prinaša za kmetijstvo? (4 objave na forumu in 29 novih prijateljev 
projekta na Facebooku). Razlogi za manjši obseg sodelovanja so bili specifičnost in strokovna 
narava teme ter nadpovprečna digitalna izključenost ciljnih javnosti posveta (podeželje in kmetijski 
sektor).

2.2 Vrste objavljenih prispevkov na spletnem forumu Slovenija znižuje CO2

Tabela št. 2: Vrste objavljenih prispevkov na spletnem forumu Slovenija znižuje CO2 glede na 
posamezni podnebni posvet

Prispevek/p
osvet

1. Posvet
(16.5)

2. Posvet
(17.5-22.6)

3. Posvet
(23.6-26.8)

4. Posvet
27.8-23.9)

5. Posvet
(24.9-6.11)

6. Posvet
(7.11-1.2)

Skupaj
(1.5-1.2.)

Strokovni  
prispevek 
(forum)

15 2 / 12 3 5 37

Strokovni  
prispevek
(e-pošta)

/ 2 1 2 1 1 7

Strokovni  
prispevek 
(spletna 

klepetalnica)

/ 1 / / 3 1 5

Strokovni  
prispevek 

(Facebook)

/ / / 2 / / 2

Strokovni 
prispevek
(skupaj)

15 5 1 16 7 7 51

Moderatorsk
i prispevek

15 2 3 3 2 4 29

Ostalo 16 / / 2 / 5 23

Skupaj  
forum

46 7 4 21 9 16 103

Iz tabele Vrste objavljenih prispevkov na spletnem forumu Slovenija znižuje CO2 glede na 
posamezni podnebni posvet je razvidno, da je bilo največje število objavljanih prispevkov 
(strokovnih in ostalih) v času prvega (46) in četrtega podnebnega posveta (21). V obeh primerih je 
šlo za splošne teme, ki so zanimive za splošno in strokovno javnost ter se neposredno navezujejo na 
njihovo izkustvo s kvaliteto vsakdanjega življenja (npr. Trajnostna mobilnost). 

Najmanjše število prispevkov (4) na spletnem forumu je bilo objavljenih v času tretjega 
podnebnega posveta na temo kmetijstva. Razlogi so specifičnost obravnavane teme in 
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korporativistična tradicija vključevanja ciljnih javnosti na področju kmetijstva v javne razprave.

Večina strokovnih prispevkov na spletnem forumu je bila objavljena neposredno prek foruma (37), 
manjši del pa je bil posredovan v objavo na forumu prek e-pošte (7), spletnih klepetalnic (5) in 
Facebook-a (2). 

2.3 Število obiskov spletnih razprav na forumu Slovenija znižuje CO2

Tabela št. 3: Število obiskov spletnih razprav na forumu Slovenija znižuje CO2 glede na posamezni 
spletni posvet

Statistika/
razprava

1. Posvet**
(3.5.-16.5.)

2. Posvet
(17.5.-22.6.)

3. Posvet
(23.6.-26.8.)

4. Posvet
27.8.-23.9.)

5. Posvet
(24.9.-6.11.)

6. Posvet Skupaj

Št. ogledov 2.163 430 266 405 193 513 3.970

št.  
obiskovalcev

*

1.409 308 179 272 131 319 2.618

* Upoštevani so samo ogledi razprav, ki so imele 20 ali več klikov
** Upoštevano je tudi št. ogledov in obiskovalcev spletnega posveta o osnutku Podnebnega zakona

Največje število ogledov (2.163) in obiskovalcev (1.409) je imela spletna razprava v okviru prvega 
podnebnega posveta, najmanjše število ogledov (193) in obiskovalcev (131) pa spletna razprava v 
okviru petega podnebnega posveta (Zelena javnofinančna reforma). Razlogi za slabši obisk 
spletnega foruma v času petega podnebnega posveta se nahajajo v slabi prepoznavnosti teme v širši 
javnosti in manjšem obsegu spletne promocije razprave. 

3. OMEJITVE PROJEKTA SLOVENIJA ZNIŽUJE CO2 PRI IZVAJANJU E-
PARTICIPACIJE:

Vsebinski, institucionalni, politični, tehnični in projektni okvir Organizacija in izvedba posvetov in 
razprav o podnebno-energetskih zavezah je predstavljal naslednje omejitve pri izvajanju video e-
participacije 2.0:

- večina vsebin podnebnih posvetov zaradi strokovne kompleksnosti obravnavane problematike ni 
privabila širšega kroga uporabnikov interneta k sodelovanju v podnebnih posvetih (npr. zelo majhno 
število klikov na oglasne pasice projekta na spletnem iskalniku Google);

-  v komentarjih na Facebook-u se je pojavljajo nezaupanje civilno družbenih akterjev v okoljski  
politični areni do nosilnih vladnih institucij okoljske in podnebne politike zaradi preteklih 
negativnih izkušenj z navideznim vključevanjem;  

- problem majhne kritične mase zainteresiranih javnosti na področju podnebnih politik, ki je 
motivirana za sodelovanje v spletnih razpravah;
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- podcenjevanje pomena orodij video e-participacije 2.0 in premajhna pozornost namenjena  
promociji posameznih orodij e-participacije. V nekaterih vabilih k sodelovanju na posvetih 
Slovenija znižuje CO2 je bila zapisana samo spletna stran projekta, ne pa tudi povezave do 
posameznih orodij kot so forum, spletni video prenos in Facebook. Takšna primera sta bila spletna 
stran Slovenija doma v Evropi http://www.evropa.gov.si in Evrofon;

- problem nezdružljivosti odprto kodnega CMS s spletno infrastrukturo javne uprave RS. Inštitut za 
elektronsko participacijo ni mogel v celoti implementirati naprednejšega in uporabnikom 
prijaznejšega spletnega foruma ter najsodobnejših orodij za vizualizacijo spletnih razprav (VIDI). 
Oviro pri vzpostavljanju spletnega mesta je predstavljal tudi varovan dostop do spletne 
infrastrukture javne uprave; 

- video e-participacija 2.0 v Sloveniji še vedno predstavlja relativno novost pri vključevanju  
javnosti v okviru posvetovalne oblike demokracije, saj je bil v okviru 5. podnebnega posveta prvič v 
zgodovini Državnega sveta RS omogočen neposredni spletni video prenos javne razprave v živo;

- zelo slaba odzivnost pristojnih vladnih institucij na poročila podnebnih posvetov in nizka stopnja  
sodelovanja visokih političnih predstavnikov na javnih posvetih v živo. Gre za ponovitev zgodbe iz 
obdobja predsedovanja Slovenije Svetu EU, zato je potreben premislek o redefiniciji pristojnosti 
Urada Vlade RS za komuniciranje pri zagotavljanju institucionalnega okvira za izvajanje projektov 
na področju e-participacije. Podoben premislek je potreben tudi glede pristojnostih in poslanstva 
Službe Vlade RS za podnebne spremembe.

4. PRIPOROČILA ZA UPORABO ORODIJ E-PARTICIPACIJE PRI 
VKLJUČEVANJA JAVNOSTI PRI OBLIKOVANJU OKOLJSKE IN 
PODNEBNE POLITIKE

Na podlagi identificiranih omejitev projekta Organizacija in izvedba posvetov in razprav o 
podnebno-energetskih zavezah je Inštitut za elektronsko participacijo pripravil naslednje splošne 
smernice za uporabo orodij video e-participacije 2.0 pri vključevanju javnosti pri oblikovanju 
okolje in podnebne politike:

1.) Prihodnji projekti namenjeni javnim posvetom o okoljskih in podnebnih politikah morajo 
vzpostaviti zaupanje med sodelujočimi akterji, tako civilno družbenimi kot vladnimi, prek skupnega 
konsenza o tem, na kakšen način in prek katerih orodij e-participacije bodo potekala posvetovanja;

2.) Pristojne vladne institucije morajo vzpostaviti primeren institucionalni okvir za zagotavljanje 
odziva na predloge in stališča javnosti ter sodelovanje visokih predstavnikov vlade v procesih e-
participacije;

3.) Zainteresirane institucije si naj prizadevajo za zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za 
vzpostavitev orodij e-participacije in pripomorejo pri njihovi celostni promociji prek množičnih 
medijev; 

4.) Nevladne organizacije morajo zagotoviti zadostne kadrovske kapacitete za implementacijo načel 
in standardov vključevanja javnosti, katere zagovarjajo;

5.) E-participacija mora potekati prek različnih komunikacijskih kanalov od enosmernega 
informiranja do interaktivnega vključevanja v posvete;
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6.) E-participacija mora potekati na lastni spletni infrastrukturi izvajalca posvetov oz. njegovega 
tehničnega partnerja ter na enotnem spletnem mestu s ciljem zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti 
orodij.  

7.) Model strukturiranega prepletanja participacije v živo in prek spleta, katerega so nevladne 
organizacije prvič vzpostavile na primeru pilotnega projekta Organizacija in izvedba posvetov in 
razprav o podnebno-energetskih zavezah, je potrebno nadgraditi in vključiti v prihodnja javna 
naročila na področju vključevanja različnih interesnih skupin v oblikovanje ali izvajanje okoljske in 
podnebne politike oz. zakonodaje v skladu z načeli Aarhuške konvencije. Takšen model uporabiti za 
vključevanje javnosti tudi na drugih javno političnih področjih.

5. PREDSTAVLJANJE PORTALA SLOVENIJA ZNIŽUJE CO2 V 
STROKOVNIH KROGIH NA PODROČJU E-PARTICIPACIJE

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) bo orodja in rezultate video e-participacije 2.0 na 
spletnem mestu Slovenija znižuje CO2 predstavil kot primer dobre prakse na naslednjih 
mednarodnih strokovnih konferencah v letu 2011:

- Delakorda, Simon. 2011. Potrebne zmogljivosti in orodja za boljšo soudeležbo javnosti. Posvet 
Krepitev participativne kulture v Sloveniji, Državni svet RS, 3. februar 2011.

- Delakorda, Simon. 2011. E-participation and the contribution of civil society to the knowledge  
base of good governance: the case climate policy in Slovenia and migration policy in the EU. 12th 
Bled forum on Europe Foresight conference on Governance of Fear and Prosperity, 3.- 4. marec 
2011. 

6. ZAKLJUČEK

Na podlagi predstavljenih podatkov in rezultatov video e-participacije 2.0 na spletnem mestu 
http://www.slovenija-co2.si/ zaključujemo, da spletno mesto povečali informacijski učinek, 
preglednost, dostopnost in vključujočnost projekta Slovenija znižuje CO2:

- informiranje o projektu je potekalo prek e-pošte, spletne strani projekta, spletnega socialnega 
omrežja Facebook in Twitter ter oglaševanja prek spletnega iskalnika Google;

- preglednost projekta je bila zagotovljena z objavljanjem informacij o projektu in njegovem 
poteku, video zapisov posvetov ter vsebinskih poročil in priporočil za odločevalce prek spletne 
strani in deloma prek Facebook-a;

- dostopnost posvetov v živo je bila zagotovljena možnostjo interaktivnega sodelovanja v 
podnebnih posvetih prek neposrednega spletnega video prenosa in moderirane spletne klepetalnice;

- vključujočnost projekta je bila dosežena z moderiranim spletnim forum na spletni strani projekta, 
Facebook skupino in s pomočjo e-pošte, prek katerih so lahko zainteresirana javnost in posamezniki 
posredovali svoja stališča, mnenja in predloge o vsebini posameznih podnebnih posvetov ter 
pripombe na vsebinska poročila posvetov in priporočila za odločevalce.   
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Prav tako je bil dosežena večina projektnih ciljev v sklopu Postavitev spletnega mesta in aktivno 
moderiranje spletnih posvetov in razprav. Postavitev spletnega mesta Slovenija znižuje CO2 je 
potekala v skladu s projektnim načrtom, manjša odstopanja so bila posledica nezdružljivosti odprto 
kodnega CMS s spletno infrastrukturo javne uprave RS. Postavitev in dostopnost vsebin na 
spletnem mestu je bila optimalna glede na širok nabor vzpostavljenih uporabniških možnosti in 
obseg informacij, katere je ponujalo spletno mesto. Aktivno moderiranje spletnih posvetov in 
razprav na forumu Slovenija znižuje CO2 je potekalo na visoki ravni spletnega komuniciranja in 
brez sovražnega govora. S strani projektne skupine je bila zagotovljena odzivnost na vprašanja 
sodelujočih na spletnem forumu. Kvantitativni cilj obsega e-participacije na forumu Slovenija 
znižuje CO2, ki se je nanašal na vsaj 50 objavljenih strokovnih prispevkov na forumu je bil 
dosežen. Delno je bil dosežen cilj vsaj 500 ogledov oz. obiskovalcev posamezne spletne razprave 
ali posveta. Kljub temu je kumulativno število obiskov spletnega foruma preseglo pričakovano 
število skupnih ogledov vseh razprav skupaj.

Video e-participacija 2.0 na spletnem mestu Slovenija znižuje CO2 je navkljub izpostavljenim 
vsebinskim, institucionalnim, političnim, tehničnim in projektnim omejitvam organizacije in 
izvedbe posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah dosegla projektne cilje in 
prispevala k večji demokratičnosti vključevanja javnosti. 

Model strukturiranega prepletanja participacije v živo in prek spleta, katerega so nevladne 
organizacije z lastnimi kapacitetami prvič vzpostavile na primeru pilotnega projekta Organizacija in 
izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah, je zato potrebno nadgraditi in 
vključiti v prihodnja javna naročila na področju vključevanja različnih interesnih skupin v 
oblikovanje ali izvajanje okoljske in podnebne politike oz. zakonodaje v skladu z načeli Aarhuške 
konvencije.

Slednje potrjuje tudi odzivi sodelujočih posameznikov in organizacija v spletnih video prenosih in 
na spletnem forumu:

Boris Šuštar: Hvala za možnost spremljanja dogodka v živo.
Slavica: Še jas pozdravim in vas pohvalim!
Boris Šuštar: Tudi jaz vam dajem priznanje za interaktivno možnost sodelovanja na posvetu.
Dejan: @Simon: danes prvič spremljam vaš spletni prenos in moram pohvalit, da je to super  
zadeva! Zdaj pa grem v živo na posvet;)
Rok: Hvala Simon in ekipi... Vedno lepo izvedeno!
Gost_962: hvala Studio 12
leonora jakovljević: Super! Bravo! Čestitam

Poleg tega je pomemben prispevek projekta tudi okrepljeno zavedanje projektne skupine nevladnih 
organizacij, da orodja video e-participacije 2.0 ne predstavljajo samostojne rešitve za demokratični 
primanjkljaj obstoječih postopkov vključevanja javnost v odločanje ampak delujejo predvsem kot 
pokazatelj prihodnjih izzivov, katere moramo naslavljati nevladne organizacije v Sloveniji.    

Inštitut za elektronsko participacijo bo spletno mesto http://www.slovenija-co2.si/ vzdrževal do 28. 
februarja 2011 ter ga do tega datuma prilagodil za potrebe arhiviranja in zaključka projekta.

Poročilo pripravila

mag. Simon Delakorda in Matej Delakorda, univ. dipl. soc.                      Ljubljana, 15.2.2011
Zavod INePA – Inštitut za elektronsko participacijo
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7. PRILOGE

- Google Analytics poročilo za spletno mesto http://www.slovenija-co2.si/ za obdobje 1. maj 2010 – 
1. februar 2011.
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