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I. POVZETEK
Inštitut  za  elektronsko  participacijo  v  letu  2014  uresničil  dva  ključna  cilja  in  sicer  aplikacijo
večletnega raziskovalnega dela na področju demokratičnih tveganj informacijske družbe v obliki
vzpostavitve  in  koordinacije  nacionalne  vsebinske  Mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo
informacijsko družbo ter izboljšanje finančnega poslovanja s povečanim obsegom prihodkov. 

V okviru vsebinske Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo je  inštitut izvajal  aktivnosti
vzpostavljanja civilnega dialoga in krepitve vloge NVO kot sektorskega deležnika, ki zagovarja javni
interes  na  področju  digitalne  enakosti,  zasebnosti  na  svetovnem  spletu,  prostega  programja,
internetne nevtralnosti, odprte vlade in demokratične e-participacije. Pri tem je inštitut vzpostavil
nove povezave z drugimi nacionalnimi vsebinskimi mrežami NVO v Sloveniji in posameznimi NVOji.
Strokovno delo  zavoda je  bilo  usmerjeno v  nadaljevanje  doktorske raziskave o  vlogi  nevladnih
organizacij  pri  naslavljanju  demokratičnih  tveganj  digitalne  družbe,  ki  bo  predstavljalo
konceptualno podlago za aktivnosti vsebinske mreže v letu 2015.

Del aktivnosti inštituta v letu 2014 se je nanašal na področje e-participacije na ravni Evropske unije
s  projektom  "Z  e-participacijo  do  vključujoče  Evrope"  ter  sodelovanje  pri  lokalizaciji  spletne
aplikacije za volilni nasvet na volitvah v Evropski parlament 2014 (projekt EUandI).

Na  organizacijski  ravni  je  inštitut  nadaljeval  z  notranjo  racionalizacijo  dela  in  zmanjševanjem
stroškov poslovanja, kar je rezultiralo v presežku prihodkov nad odhodki. Ob tem je zavod ohranil
obseg izvaja aktivnosti in javno prepoznavnosti iz preteklih let v skladu s poslanstvom in statutom.

Redno  zaposleni  in  zunanji  sodelavci  zavoda  INePA  so  v  letu  2014  dosegli  naslednje  ključne
rezultate v okviru letnega načrta dela ter poslovanjem v skladu z obstoječo zakonodajo:

 izvedli 6 sofinanciranih projektov v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;
 9x sodelovali s prispevki na strokovnih (mednarodnih) konferencah in okroglih mizah;
 napisali 2 znanstvena / strokovna članka in 1 analizo ter prejeli nagrado konference Central

and Eastern European eGov Days 2014 za znanstveni prispevek Elektronska participacija in
nevladne organizacije;

 skupaj  s  partnerji  vzpostavili  nacionalno  vsebinsko  mrežo nevladnih  organizacij  za
vključujočo informacijsko družbo

 se udeležili 2nd Regional Internet Governance Forum v Bakuju;
 izvedli prvo video konferenco na področju e-demokracije "10 let e-participacije v EU";
 5x organizirali dogodke ali sodelovali kot soorganizator;
 bili 17x prisotni v medijih ter na javni televiziji;
 imeli  6.090 posameznih obiskovalcev spletne strani  zavoda (od tega 3.010 na podstrani

projekta Z e-participacijo do vključujoče Evrope) in (5.087 v letu 2013, 3.550 v letu 2012);
 povečali število prijateljev zavoda na Facebooku na 500 (463 v letu 2013; 350 v letu 2012);
 povečali število sledilcev zavoda na Twitterju na 320 (258 v letu 2013; 185 v letu 2012).

Letni  prihodki  zavoda v letu 2014 so znašali  20.048,42 evrov.  Odhodki  pa so znašali  16.567,78
evrov.  Vsi  prihodki  so  bili  pridobljeni  iz  naslova  javnih  razpisov  in  povpraševanja  na  trgu  na
področjih, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi. Zavod je 31. decembra
2014 izstopil iz sistema DDV.
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II. PREDSTAVITEV ZAVODA INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
Zavod Inštitut  za  elektronsko participacijo  (INePA)  je  zasebni  zavod,  ustanovljen 27.  novembra
2007. Zavod je ena izmed vodilnih profesionalnih nevladnih organizacij v Evropski uniji na področju
razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta. Zavod
uresničuje  javni  interes  v  okviru  naslednjih  javno  političnih  področij:  elektronska  participacija
(udeležba, sodelovanje, vključevanje), digitalna demokracija (elektronska, internetna, virtualna in
kibernetska demokracija),  elektronsko vladanje in elektronska uprava, digitalni  razkorak, nadzor
nad internetom, poblagovljanje interneta in politična informatika. Inštitut deluje kot strokovni vir
znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje partnerskih projektov
na  področju  demokratične  rabe  interneta,  demokratičnih  izzivov  digitalne  družbe  in  politične
informatike.  Z  inovativnimi  družbenimi  in  tehnološkimi  pristopi  dosega merljive  in  neposredne
rezultate v javnem interesu pri udeležbi različnih deležnikov v demokratičnih procesih, aktivnem
državljanstvu  in  ozaveščenem  komuniciranju.  Svoje  aktivnosti  nadgrajuje  s  sodelovanjem  v
vsebinskih mrežah na ravni EU in v regiji ter zagovarja vključujočo informacijsko družbo. Zavod je
član  Evropske  mreže  za  elektronsko  participacijo  (PEP-NET), Državljanske  mreže  za  srednjo  in
vzhodno  Evropo  (CEE  CN),  Zavoda  Center  za  informiranje,  sodelovanje  in  razvoj  nevladnih
organizacij  (CNVOS)  in  Stičišča  nevladnih organizacij  osrednje  Slovenije.  Zavod je  bil  leta  2009
uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study).
Več  informacij  o  zavodu  je  dostopnih  prek  spletne  povezave  http://www.inepa.si/institut-
inepa.html.
 
Organizacijsko  strukturo zavoda  sestavljajo  direktor  zavoda,  svet  zavoda  in  strokovni  svet.
Ustanovitelj in direktor zavoda je mag. Simon Delakorda. Člani sveta zavoda so: Primož Šporar, univ.
dipl.  prav.,  predstavnik  zainteresiranih  javnosti,  Vita  Habjan,  univ.  dipl.  prav.,  predstavnica
ustanovitelja in Mateja Delakorda, mag. nov. štud., predstavnica delavcev. Člani strokovnega sveta
zavoda so izr.  prof. dr. Tanja Oblak Črnič (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani),  dr.
Polona  Pičman  Štefančič  (Raziskovalni  center  Rea  IT  d.o.o.)  in  Tomi  Ilijaš,  univ.  dipl.  inž.
elektrotehnike (direktor Arctur d.o.o.). Zavod ima enega polno zaposlena sodelavca (mag. Simon
Delakorda)  in  eno polovično zaposleno sodelavko (Mateja  Delakorda,  mag.  nov.  štud.)  ter  dve
zunanji sodelavki (Tamara Pevec, dipl. pol. in Petra Gorišek, dipl. pol.)

V letu 2007 so bile dejavnosti zavoda INePA usmerjene v vzpostavitev administrativnih (priprava
ustanovitvenega  akta,  vpis  v  sodni,  poslovni  in  davčni  register,  pridobitev  žiga,  odprtje
transakcijskega računa) in infrastrukturnih pogojev za opravljanje dejavnosti (pridobitev poštnega
naslova in vzpostavitev spletne strani).  Prav tako so bile  izpeljane prve dejavnosti  na področju
strokovnega  dela  zavoda  in  prepoznavnosti  v  javnosti.  Zavod  je  sodeloval  na  dveh  strokovnih
konferencah in pri izvedbi aplikativnega projekta.

V letu 2008 je zavod v okviru projektnih aktivnosti, strokovnih dejavnosti, mreženja s sorodnimi
organizacijami,  krepitve  medijske  in  javne  prepoznavnosti  ter  poslovanja  v  skladu  z  obstoječo
zakonodajo  večino  aktivnosti  usmeril  v  uspešno  pridobivanje  in  izvajanje  domačih  in  tujih
projektov, strokovno udejstvovanje, krepitev prepoznavnosti inštituta v nevladnem sektorju in širši
javnosti ter dolgoročno vzpostavljanje stabilnega finančnega, administrativnega in računovodskega
poslovanja v skladu z obstoječo zakonodajo. Za zagotavljanje naštetih aktivnosti sta bili realizirani
prvi dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in razvijalca informacijskih sistemov e-
participacije.

V letu 2009 je zavod izvedel 21 spletnih razprav, posvetovanj, video prenosov, anket in peticij o
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javnih zadevah, politikah in zakonodaji v Sloveniji in Evropski uniji, v katerih je aktivno sodelovalo
več  kot  3.000  posameznikov,  organizacij,  članov  Evropskega  parlamenta  in  državnih  institucij.
Objavil je 4 strokovne članke in predstavili 7 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah,
simpozijih ter forumih in postal član Vseevropske mreže za eParticipacijo (PEP-NET), CEE Citizens
Network  in  razvojnega  centra  CNVOS.  Zavod  je  bil  uvrščen  na  seznam  ključnih  akterjev
eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study).

V letu 2010 je zavod nadaljeval z uspešnim uresničevanjem vizije razvoja in poslanstva organizacije
navkljub svetovni gospodarski in finančni krizi. Število zaposlenih na zavodu se je povečalo na 3.
Zavod je uspešno zaključil sodelovanje na svojem prvem evropskem projektu (VIDI) v 7. Okvirnem
programu  EU  ter  začel  z  izvajanjem  štirih  novih  projektov.  Predstavil  je  14  prispevkov  na
mednarodnih  in  domačih  konferencah,  simpozijih  ter  forumih  in   izvedel  prve  prostovoljne  in
družbeno-odgovorne  aktivnosti.  Dodatno  so  se  okrepila  projektna  in  vsebinska  partnerstva  z
relevantnimi akterji na področju e-participacije ter prepoznavnost v širši strokovni in laični javnosti
(več kot 15.000 obiskov posameznih uporabnikov interneta na spletnih straneh projektov in na
spletni strani zavoda). Zavod je prvič presegel več kot 60% delež prihodkov iz naslova svetovanja,
analiz in strokovnih prispevkov.

V letu 2011 je zavod uspešno sodeloval na tekočih partnerskih nacionalnih in evropskih projektih
ter  javno obeležil  4. obletnico delovanja z izvedbo strokovne razprave v Ljubljani.  Zavod se je
vključil v Mrežo nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS) in predstavil 14 prispevkov
na mednarodnih in domačih konferencah ter dogodkih, pripravil 11 študij, poročil in povzetkov ter
napisal  4  strokovne  članke.  Zaključeni  so  bila  grafična  in  vsebinska  prenova  spletne  strani
http://www.inepa.si, predstavitveni katalog, celostna grafična podoba in e-mesečnik zavoda. Zavod
je  prejel  priznanje  za  krepitev  zaposlitvene  pismenosti  mladih  (Zaposlitveni  torek),  skupinsko
priznanje portala ePractice.eu za projekt Puzzled by Policy in Priznanje Nefiks za neformalno učenje
(Portal Talentiran.si). Število prijateljev zavoda na Facebook-u je naraslo na 200.

V letu 2012 je Inštitut za elektronsko participacijo v skladu s trendi in razvojem e-participacije na
evropski ravni večino svojih aktivnosti usmeril v izvajanje svetovalnih, analitskih in komunikacijskih
dejavnosti ob hkratnem zmanjševanju obsega tehničnih dejavnosti. Okrepljeno je bilo vsebinsko
delo v okviru strokovno-svetovalnega programa, ki  razvoj  demokracije in sodelovanja javnosti  s
pomočjo  družbeno  inovativne  rabe  interneta  obravnava  tudi  z  vidika  demokratičnih  tveganj
digitalne  družbe  (digitalna  neenakost,  nadzor  nad  internetom,  poblagovljanje  interneta,
tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija). Predvsem slednji dve temi sta z vidika delovanja
nevladnih organizacij sestavljali večino prispevkov zavoda na 15 strokovnih konferencah in okroglih
mizah. Aplikativno delovanje zavoda je bilo usmerjeno na evropski projekt Puzzled by Policy, ki je
imel tekom leta 4.000 sodelujočih uporabnikov. Dodatna pozornost je bila namenjena projektnemu
sodelovanju in mreženju z organizacijami izven Slovenije s poudarkom na državah EU in Balkana. V
letu 2012 je zavod okrepil prepoznavnost v množičnih medijih in na svetovnem spletu (vključno s
prisotnostjo na spletnih družbenih omrežjih Facebook in Twitter) ter skozi vse leto redno objavljal
mesečne e-novice in sodeloval na različnih dogodkih. Povečana javna prepoznavnosti je rezultat
komunikacijske strategije zavoda iz leta 2011 in strategije nastopa v spletnih družbenih omrežjih v
okviru komunikacijsko-skupnostnega programa.

V letu 2013 je zavod nadaljeval sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri vzpostavitvi in uporabi
spletnih orodij e-participacije v podporo projektom na področju civilnega dialoga in vključevanja
javnosti.  Prav  tako  je  okrepil  sodelovanje  s  sorodnimi  NVO  na  področju  zagovorništva  in
ozaveščanja  o  demokratičnih  tveganjih  digitalne  družbe.  Pozornost  zavoda  je  bila  namenjena
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vzpostavljanju  komunikacije  z  odločevalskimi  institucijami  in  sodelovanju  pri  vzpostavitvi
Slovenskega  internetnega  foruma.  Strokovno  delo  je  bilo  usmerjeno  v  nadaljevanje  doktorske
raziskave  na  temo  politične  informatike  in  udeleževanje  mednarodnih  konferenc.  Projektne
aktivnosti  so  bile  osredotočene  na  tekoče  evropske  projekte  ter  zaključevanje  triletnega  FP7
projekta  Puzzled  by  Policy.  Na  organizacijski  ravni  je  zavod  izvedel  notranjo  racionalizacijo  in
zmanjšanje stroškov poslovanja ob hkratni ohranitvi obsega aktivnosti iz preteklega leta.

V letu 2014 je Inštitut za elektronsko participacijo vzpostavil in koordiniral nacionalno vsebinsko
Mrežo nevladnih organizacij  za  vključujočo informacijsko družbo,  okrepil  strokovno-raziskovalno
delo, zagovorniške aktivnosti ter povečal število javnih dogodkov v lastni organizaciji. Del projektnih
aktivnosti  inštituta  se  je  nanašal  tudi  na  področje  e-participacije  na  ravni  Evropske  unije.  Na
organizacijski ravni je inštitut nadaljeval z notranjo racionalizacijo dela in izboljšanjem finančnega
poslovanja  s  povečanim  obsegom  prihodkov.  Inštitut  je  okrepil  svojo  prisotnost  na  družbenih
omrežjih ter ohranil obseg pojavljanja v množičnih medijih.

Predstavitev rezultatov regionalne raziskave in razprava "Mladi in mediji" (Ljubljana, 10. april 2014).

Poldnevna video konferenca "10 let e-participacije v Evropski uniji" (Ljubljana, 23. september 2014)
http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/video-konferenca/
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III. PROJEKTI
Pregled  projektov  zavoda  INePA  v  letu  2014  je  dostopen  na  spletni  povezavi
http://www.inepa.si/projekti.html.

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta

3.1.1 Enoletni projekt Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
(NVO-VID) http://informacijska-druzba.org/.  Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne
družbe, ki si prizadeva za opolnomočenje nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij ter
za kakovostno življenje v informacijski družbi. Mreža povezuje nevladne organizacije za digitalno
enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in
demokratično e-participacijo. Inštitut za elektronsko participacijo nastopa kot koordinator projekta
in poslovodeči partner. Vrednost projekta je 95.308,57 evrov (delež INePA znaša 26,3 %).

3.1.2 Polletni projekt Z e-participacijo do vključujoče Evrope http://www.inepa.si/e-participacija-
evropa/projekt/.  Cilj  projekta  je  bil  informirati,  ozavestiti  in  aktivirati  prebivalce  Slovenije  za
uporabo  interneta  kot  orodja  vključevanja  in  opolnomočenja  državljanov  v  demokratičnem
življenju Evropske unije.  Projekt je  bil  sofinanciran s  strani  Urada Vlade Republike  Slovenije  za
komuniciranje  v  okviru  informativno-komunikacijskih  in  izobraževalnih  projektov  nevladnih  in
humanitarnih  organizacij  v  letu  2014.  Delež  sofinanciranj  je  znašal  5.000,00  evrov.  Projekt
zaključen v letu 2014.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1  Triletni  projekt  Čas  je  za  pravice  žensk  in  enakopravnost  spolov  v  Črni  gori.  Projekt
financirata Ministrstvo za zunanje  zadeve Republike Slovenije  in Vlada Republike  Slovenije.  Cilj
projekta  je  zvišati  raven  prepoznavnosti  pomena  naslavljanja  področja  pravic  žensk  in
neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Projekt koordinira Ekvilib
Inštitut. Inštitut za elektronsko participacijo izvaja usposabljanje ciljnih skupin za e-participacijo in
strokovno  podporo  pri  uporabi  orodij  e-participacije  v  Črni  gori.  Finančni  delež  INePA  znaša
2.800,00 evrov oz. 3,5 % vrednosti projekta.

3.2.2  Enoletni  projekt  Raziskava  Mladi  in  mediji  -  Youth  and  Media (finančna  podpora  Open
Society  Fundation).  Koordinator  raziskave  je  Metamorphosis  Foundation  iz  Makedonije.  Cilj
projekta je bil identificirati medijsko reprezentacijo mladih ter uporabo, odnos in potrebe mladih v
razmerju do medijev vključno z internetom in družbenimi omrežji. Raziskava se je izvajala v enajstih
državah jugovzhodne Evrope  http://seeyouthmedia.org/.  Inštitut  za  elektronsko participacijo  je
sodeloval kot nosilec raziskave v Sloveniji. Finančni delež INePA je znašal 7.380,00 evrov.  Projekt
zaključen v letu 2014.

3.2.3 Enoletni projekt Več Evrope, več Slovenije (javno naročilo JN2467, skupni projekt Ministrstva
RS  za  zunanje  zadeve,  Urada Vlade RS  za  komuniciranje  in  Predstavništva  Evropske komisije  v
Sloveniji). Koordinator projekta Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
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(CNVOS). Cilj projekta je bil omogočiti izmenjavo mnenj in predstavitev predlogov različnih ciljnih
javnosti  za  pripravo  stališč  Slovenije  do  prihodnosti  Evropske  unije  in  vloge  Slovenije  v  njej
http://www.eu-si.info/. Inštitut za elektronsko participacijo je izvajal informacijsko-komunikacijsko
podporo  javnim  posvetom  prek  spletne  strani  projekta,  družbenih  omrežij  in  spletnih  video
klepetalnic.  Finančni  delež  INePA  je  znašal  11  %  vrednosti  projekta  (9.400,00  evrov).  Projekt
zaključen v letu 2014.

3.2.4 Enoletni projekt  Vzpostavitev sistema e-participacije (naročnik Sloga - Platforma nevladnih
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč) http://www.sloga-platform.org/sloga/.
Inštitut  za  elektronsko  participacijo  je  izvajal  strokovno  podporo  pri  vzpostavljanju  orodij  e-
participacije na spletni strani Sloge ter prenos znanja za njihovo upravljanje v okviru zagovorniških
aktivnosti  in  vključevanja  v  civilni  dialog.  Vrednost  projekta  je  znašala  700,00  evrov.  Projekt
zaključen v letu 2014.

Vstopna spletna stran projekta Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
http://informacijska-druzba.org/
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2014 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja/section/9-inepa-2014.html (arhiv v pripravi).

4.1 Znanstveni in strokovni prispevki

4.1.1  Elena Sánchez-Nielsen,  Deirdre Lee,  Eleni  Panopoulou,  Simon Delakorda in Gyula Takács.
2014.  Engaging  Citizens  in  Policy  Issues:  Multidimensional  Approach,  Evidence  and  Lessons
Learned. V  Electronic Participation,  ur.  Efthimios Tambouris,  Ann Macintosh in Frank Bannister,
102-113.  6th  IFIP  WG  8.5  International  Conference  Proceedings  (ePart  2014),  Dublin,  Ireland,
September 2-3, 2014. Berlin, Heidelberg: Springer.

4.1.2  Delakorda,  Simon.  2014.  Electronic  Participation  and Non-governmental  Organisations  in
Central and Eastern Europe. V eGovernment: Driver or Stumbling Block for European Integration?,
ur. Alexander Balthasar, Hendrik Hansen, Balázs Konig, Robert Müller-Török and Johannes Pichler,
409-419. Proceedings of the CEEeGov Days, Budapest, Hungary, May 8- 9, 2014. Vienna: Austrian
Computer Society 2014.

4.2 Študije in poročila

4.2.1 Delakorda,  Simon.  2014.  CEE CN e-participation annual  report  2014.  Central  and Eastern
Europe  Citizens  Network  (Ljubljana,  24.  januar  2014).  Dostop
http://www.ceecn.net/storage/2014/CeeCN_2013_web.pdf.

4.2.2  Delakorda,  Simon.  2014.  Pripombe  zainteresiranih  nevladnih  organizacij  na  izhodišča
strategije  razvoja  informacijske  družbe  do  leta  2020.  Vsebinske  mreže  NVO  za  vključujočo
informacijsko družbo (Ljubljana, 10. oktober 2014). Dostop http://informacijska-druzba.org/?p=72.
 

4.3 Sodelovanje v raziskavah

4.3.1 Lokalizacija spletne aplikacije za volilni nasvet na volitvah v Evropski parlament 2014 (EUandI)
v sodelovanju z European University Institute in Berkman Center for Internet Society (Univerza
Harvard). Dostop http://www.eui.eu/Projects/EUDO/euandi/Index.aspx.

4.3.2 Delakorda, Simon 2014.  Politična informatika: vloga nevladnih organizacij  pri naslavljanju
demokratičnih tveganj digitalne družbe. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.
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V. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
Pregled sodelovanja Inštituta za elektronsko participacijo na mednarodnih in domačih znanstvenih
in strokovnih dogodkih v letu 2014 je dostopen na spletni povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-
znanja/section/9-inepa-2014.html (spletni arhiv v pripravi).

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1  Delakorda,  Simon.  2014.  Electronic  participation  and  non-governmental  organisations  in
Central and Eastern Europe: [sekcija 1.2 eDemocracy I, Central and Eastern European eGov Days
2014, 8.-9. maj]. Budimpešta, Madžarska, 2014.

5.1.2  Delakorda,  Simon.  2014.  Emerging  electronic  public  sphere  of  non-governmental
organizations: [IPSA delavnica Innovations in Democracy: e-voting, e-campaigning, e-participation,
konferenca Regulation and Freedom of New Media, 26.-27. maj]. Dubrovnik, Hrvaška, 2014.

5.1.3  Delakorda,  Simon.  2014.  Politics  of  smart  cities:  between  citizens  and  business  oriented
models: [sekcija  VII:  Presentation  of  Selected  Projects,  Ljubljana  Forum,  25.-26.  september].
Ljubljana, Slovenija, 2014.

5.1.4  Delakorda,  Simon.  2014.  #Citizens  #Internet  #Foreing  policy  #European  Union: [sekcija
Citizens and Their Rights in the EU, konferenca Citizens create European foreign policy,  17.-19.
oktober]. Ljubljana, Slovenija, 2014.

5.1.5 Delakorda, Simon. 2014.  Active citizenship supported by e-participation: [sekcija Innovative
possibilities for E-Participation, 2nd Regional Internet Governance Forum, 2.-4. december]. Baku,
Azerbajdžan, 2014.

5.2 Vabljena udeležba in predavanja na okroglih mizah, posvetih in javnih razpravah

5.2.1 Prispevek Involving citizens in decision-making with e-participation: the SEE perspective (15th
Forum on Europe, Evropski parlament, 25. marec 2014).

5.2.2 Predavanje  E-participacija & E-demokracija (Fakulteta za humanistične študije, Univerza na
Primorskem, 14. april 2014).

5.2.3  Predavanje  E-participacija  &  E-demokracija (Ekonomsko-poslovna  fakulteta,  Univerza  v
Mariboru, 5. maj 2014).

5.2.4 Prispevek  Ali lahko uvedba e-volitev pripomore k večji aktivaciji volilnega telesa in lažjemu
uresničevanju volilne pravice? (Razprava o volilnih sistemih, Državni zbor RS, 5. maj 2014).

5.2.5 Predavanje Elektronska participacija: evropski trendi in statistike (Delovni seminar PiNA, 16.
junij 2014.

5.2.6 Predavanje Razumevanje pojmov "demokratično delovanje" in "državljanska udeležba"
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v Evropski uniji (Delavnica za predstavitev programa Evropa za državljane, 5. avgust 2014).

5.1.7  Predavanje  Spletna  participacija  kot  interakcija  med demokracijo  in  tehnologijo (Seminar
Spletna participacija – izziv sodobne demokracije, 25. september 2014).

5.1.8 Delavnica  Demokratična participacija prek interneta (Mladinska konferenca, Zavod PiP,  20.
oktober 2014).

5.1.9 Predavanje Nevladna organizacija Inštitut za elektronsko participacijo (Fakulteta za družbene
vede, Univerza v Ljubljani, 28. november 2014).

5.1.10  Prispevek  na  okrogli  mizi  Sovražni  govor  na  spletu  –  prepoznavanje  in  reakcija
(Usposabljanje Kako prepoznati in se izogniti sovražnemu govoru, REC, CNVOS, MSS, 16. december
2014).

Nagrada programskega odbora mednarodne konference Central and Eastern European eGov Days 2014 za znanstveni
prispevek Elektronska participacija in nevladne organizacije (8.-9. maj, Budimpešta, Madžarska)

 
Active citizenship supported by e-participation, 2nd Regional Internet Governance Forum

2.-4. december, 2014, Baku, Azerbajdžan
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VI. DOGODKI, ZAGOVORNIŠTVO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 Predstavitev rezultatov regionalne raziskave in razprava  "Mladi in mediji"  (Ljubljana,  10.
april 2014). Dostop http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/236-mladi-in-mediji.html.

 Poldnevna  video  konferenca  "10  let  e-participacije  v  Evropski  uniji"  (Ljubljana,  23.
september 2014). Dostop http://www.inepa.si/e-participacija-evropa/video-konferenca/.

 Javna razprava o izhodiščih za pripravo Strategije razvoja informacijske družbe v Republiki
Sloveniji  do  leta  2020  (Ljubljana,  25.  september).  Dostop  http://www.inepa.si/institut-
inepa/novice/241-porocilo-razprava-nvo-izhodisca-strategija-informacijske-druzbe-
2020.html.

 Delavnica "Using the Internet and Social media for Women Rights & Gender Equality policy-
making  and  implementation"  (Ekvilib,  10.  december  2014).  Dostop
http://ekvilib.org/sl/lovekove-pravice-in-razvojno-sodelovanje/588-studijski-obisk-
predstavnic-crne-gore.

 Predstavitev  in  srečanje  "Mreženje  nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko
družbo" (Ljubljana, 23. december 2014). Dostop http://informacijska-druzba.org/?p=595.

6.2 Zagovorništvo

 Moderiranje javne razprave "Kako se politično spletamo?" (Konferenca EU SI TI na FDV, 4.
april Ljubljana.

 Predstavitev poročila 15. Foruma o Evropi "Ali potrebujemo razvojno vizijo za Jugovzhodno
Evropo?" (Hiša EU v Ljubljani, 15. maj ob 2014).

 Predstavitev Projekt Več Evrope - več Slovenije na spletu in v videu (tiskovna konferenca ob
zaključku projekta "Več Evrope - več Slovenije", 30. junij 2014)

 Predstavitev  stališč  nevladnih  organizacij  do  vsebinskih  izhodišč  Strategije  razvoja
informacijske družbe do leta 2020 (Slovenski internetni forum, 8. oktober 2014).

 Sodelovanje  v  pobudi  za  predstavniško  e-demokracijo  (nosilec  pobude  je  Fakulteta  za
družbene vede).

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet (udeležba na dogodkih)

 Javna razprava "Strukturni skladi do leta 2020: Nujno na pot pametnega razvoja" (Ljubljana,
23. januar 2014).
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 Zaključni sestanek partnerjev projekta PbP, končni pregled projekta na Evropski komisiji in 
H2020 informativni dan v Evropskem parlamentu (Bruselj, 9.-13. februar 2014).

 Dnevi nevladnih organizacij 2014 (Ljubljana, 14.-16. marec 2014).

 Izbira upravnega odbora Slovenskega internetnega foruma (Ljubljana, 9. junij 2014).

 Delavnice ABC lobiranja (Ljubljana, november-december 2014).

 Regionalni kontaktni seminar Evropa za državljane (Ljubljana, 24.-25. november 2014).

 Dan spletnega anketiranja (FDV, Ljubljana, 27. november 2014);

 Usposabljanje za izvedbo moderiranih posvetov, zborov, sestankov (Ljubljana, 12. december
2014).

 Svetovanje s področja crowdfundinga (Ljubljana, 17. december 2014).

 500 prijateljev zavoda INePA na Facebook-u http://www.facebook.com/zavod.inepa  .

 320 sledilcev zavoda INePA na Twitterju http://twitter.com/Institut_INePA.

6.4 Družbeno odgovorne aktivnosti

 Spletna  promocija  elektronskega  zbiranja  podpisov  za  Evropsko  državljansko  pobudo
Univerzalni  temeljni  dohodek (UTD)  –  Raziskovanje  možnosti  in  pogojev emancipatorne
socialne države http://basicincome2013.eu/en/statistics.htm. 

 Spletna  podpora  Logaški  pobudi  za  trajnostno  mobilnost  na  Facebook-u  https://sl-
si.facebook.com/Logaskapobuda.

Moderiranje javne razprave "Kako se politično spletamo?", konferenca EU SI TI
4. april Ljubljana
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VII. OBJAVE, INTERVJUJI, NASTOPI V MEDIJIH TER SPOROČILA ZA JAVNOST

Pregled objav v medijih in sporočil  za javnost zavoda INePA v letu 2014 je dostopen na spletni
povezavah http://www.inepa.si/mediji/objave.html in http://www.inepa.si/mediji/sporocila.html.

7.1 Objave, intervjuji in nastopi v medijih

 Iz obljube, da bodo poslušali državljane, ni nič (intervju). Delo.si, 3. november 2014.
 Brez aktivnih ljudi je internet v demokraciji neuporaben. Večer.com, 28. oktober 2014.
 Napak  v  delovanju  demokracije  ne  bomo  odpravili  zgolj  z  internetom.  Moj  Mikro,  27.

oktober 2014.
 Na videokonferenci za čim širši dostop do sodobnih tehnologij in političnih znanj. STA, 23.

september 2014.
 Doma v EU – Elektronska participacija. Radio Triglav, 25. julij 2014.
 Ali so volivci včeraj končno lustrirali politične elite? TV Slovenija, Studio City, 14. julij 2014.
 Je udeležba na predčasnem glasovanju visoka prav zaradi  dopustov?  Večer.com,  11. julij

2014.
 Projekt "Več Evrope - več Slovenije" uspešno zaključen. STA (evropa.gov.si), 30. junij 2014.
 Vprašanje e-volitev je politično, ne tehnično. Planet Siol.net, 11. junij 2014.
 Demokracija v žaklju (intervju). Dnevnik.si, Objektiv, 7. junij 2014.
 Evropske volitve: Koga in kako voliti (intervju)? Val 202, 28. april 2014.
 Mladi od medijev najmanj zaupajo internetu. Radio Ognjišče, 13. april 2014.
 Mladi od medijev najbolj pogosto uporabljajo internet, a mu tudi najmanj zaupajo. Politikis,

10. april 2014.
 Mladi od medijev najbolj pogosto uporabljajo internet, a mu tudi najmanj zaupajo. STA, 10.

april 2014.
 Zgolj glasovanje na lokalnih volitvah ni dovolj (intervju). Delo.si, 10. april 2014.
 Odkrito o (ne)moči Slovenije v EU. TV Slovenija, Odkrito, 9. april 2014.
 EU Si Ti na Radiu Študent. Radio Študent, 1. april 2014.

7.2 Sporočila za javnost

 Ob zaključku projekta "Z e-participacijo do vključujoče Evrope", 27. oktober 2014.

O (ne)moči Slovenije v EU. TV Slovenija, Odkrito, 9. april 2014.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2014

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2014:

 Pridobljeni novi domači partnerski projekti na področju delovanja zavoda.

 Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj petih mednarodnih in domačih konferencah.

 Objava dveh strokovnih del v sistemu COBISS.

 Organizacija najmanj enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

 Najmanj pet medijskih objav o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost. 

 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 500 in sledilcev Twitter profila 
zavoda na 220.

 Povečan obseg prihodkov in pokritje finančnih obveznosti, ki so nastale v letu 2013.

IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2015

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2015 bodo usmerjene na naslednja področja:

1. Pridobitev novih evropskih in domačih partnerskih projektov na področju delovanja zavoda.

2. Vpis zavoda v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS (do leta 2016).

3. Pridobitev statusa v javnem interesu in standarda kakovosti za NVO (do leta 2016).

4. Priprava predstavitvenega videa inštituta v sodelovanju s Studijem 12 (do leta 2016).

5. Objava enega strokovnega dela v sistemu COBISS.

6. Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj štirih mednarodnih in domačih konferencah.

7. Organizacija najmanj dveh javnih dogodkov v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

8. Najmanj pet medijskih objav o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost. 

9. Zagotovitev sredstev za delovanje nacionalne mreže NVO na področju informacijske družbe v 
letu 2016.

10. Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 550 in sledilcev Twitter profila zavoda 
na 400.

15


	I. POVZETEK
	II. PREDSTAVITEV ZAVODA INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
	III. PROJEKTI
	3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta
	3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

	IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE
	4.1 Znanstveni in strokovni prispevki
	4.2 Študije in poročila
	4.3 Sodelovanje v raziskavah

	V. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
	5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah
	5.2 Vabljena udeležba in predavanja na okroglih mizah, posvetih in javnih razpravah

	VI. DOGODKI, ZAGOVORNIŠTVO IN DRUŽBENA ODGOVORNOST
	6.1 Organizacija in izvedba dogodkov
	6.2 Zagovorništvo
	6.3 Mreženje in krepitev kapacitet (udeležba na dogodkih)
	6.4 Družbeno odgovorne aktivnosti

	VII. OBJAVE, INTERVJUJI, NASTOPI V MEDIJIH TER SPOROČILA ZA JAVNOST
	7.1 Objave, intervjuji in nastopi v medijih
	7.2 Sporočila za javnost

	VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2014
	IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2015

