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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2017 uspešno izvajal svoje poslanstvo na področju
uporabe  interneta  za  demokratično  udeležbo  in  naslavljanja  demokratičnih  izzivov  sodobnih
političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe ter javnega interesa. 

V letu 2017 je Inštitut INePA obeležil 10. obletnico delovanja. V povezavi z obletnico je na prvem
obisku v  Sloveniji  gostil  enega izmed mednarodnih pionirjev  e-demokracije  g.  Stevena Clifta  iz
Združenih držav Amerike. Poslovno leto so zato zaznamovala prizadevanja inštituta za krepitev e-
sodelovanja občanov na lokalni ravni, ki so se združila v organizaciji javnega posveta v Državnem
svetu RS z naslovom »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in
izzivi  lokalne digitalne  demokracije?«.  Na nacionalni  ravni  je  inštitut  v  okviru  vsebinske mreže
nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (NVO-VID)  nadaljeval  z  vsebinskim
mreženjem in krepitvijo vloge nevladnih organizacij  na področju digitalizacije  prek vplivanja na
ključne  strateške  dokumente,  nadaljevanja  dialoga  z  Direktoratom  za  informacijsko  družbo,
organizacijo  dneva  vključujoče  informacijske  družbe  in  sodelovanja  pri  operativni  vzpostavitvi
Slovenske digitalne koalicije. V letu 2017 se je nekoliko povečal obseg  svetovalnih in analitskih
aktivnosti,  katere  je  inštitut  opravil  za  projektne  partnerje  in  naročnike  (evalvacija  evropskega
projekta  Digital  Ecosystem  for  E-participation  Linking  Youth,  Tržna  analiza  portala  eUprava  v
segmentu  e-demokracije,  priložnostna  terenska  raziskava  na  temo  e-sodelovanja  občanov  na
lokalni  ravni  in  pregled  razvoja  e-demokracije  v  Sloveniji  za  publikacijo  Evropskega  liberalnega
foruma).  Inštitut  je  okrepil  omreženost  in  prepoznavnost  na  evropski  ravni  prek  koordinacije
projekta  »European  Citizens  Crowdsourcing«.  Slednji  je  prispeval  tudi  k  povečani  prisotnosti
inštituta  na  mednarodnih  konferencah  in  dogodkih.  Na  nacionalni  ravni  je  projekt  prispeval  k
prepoznavnosti inštituta kot uspešnega slovenskega prijavitelja na programu Evropa za državljane.
Na  organizacijski  ravni  je  inštitut  zagotovil  redno  financiranje  svojih  aktivnosti  v  skladu  s
poslanstvom in statutom ter ohranil obseg dela in medijsko pojavnost iz prejšnjega leta. 

Zavod INePA je v letu 2017 dosegel naslednje ključne rezultate v okviru letnega načrta dela:

 izvedel 6 (so)financiranih projektov v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;
 8x sodeloval s prispevki na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini;
 napisal 3 študije in analize ter sodeloval v treh raziskavah;
 koordiniral  mednarodni  konzorcij projektnih  partnerjev  iz  osmih  držav  EU  v  okviru

programa Evropa za državljane;
 v Slovenijo prvič povabil mednarodnega strokovnjaka za e-demokracijo g. Stevena Clifta in

obeležil 10. obletnico delovanja inštituta;
 organiziral javni posvet na temo e-sodelovanja občanov na lokalni ravni v Državnem svetu

RS;
 sodeloval pri moderiranju 1. prvega foruma Slovenske digitalne koalicije;
 6x organiziral oz. bil soorganizator javnih dogodkov (5x v letu 2016; 3x v letu 2015);
 bil 6x prisotni v medijih (6x v letu 2016; 7x v letu 2015);
 povečal število prijateljev zavoda na Facebooku na 550 (525 v letu 2016);
 povečali število sledilcev zavoda na Twitterju na 468 (435 v letu 2016; 387 v letu 2015).

Letni prihodki zavoda v letu 2017 so znašali 16.314,27 evrov. Odhodki so znašali 14.431,41 evrov.
Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova javnih razpisov in izvajanja storitev na trgu na področjih, za
katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.
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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 deluje kot nepridobitna nevladna organizacija ter kot prepoznan akter v Evropski uniji
na  področju  razvoja  demokracije  in  sodelovanja  javnosti  s  pomočjo  družbeno  inovativne  rabe
interneta.  Zavod  uresničuje  javni  interes  na  naslednjih  področjih:  elektronska  participacija,
digitalna demokracija,  elektronsko vladanje / elektronska uprava, digitalni  razkorak, nadzor nad
internetom  in  poblagovljanje  interneta.  Inštitut  deluje  kot  strokovni  vir  znanja,  informacij  in
izkušenj  ter  kot  priznana  referenca  za  uspešno  izvajanje  partnerskih  projektov  na  področju
vključujoče informacijske družbe, nevladnega sektorja, civilnega dialoga, politične demokracije in
sodelovanja  javnosti  s  pomočjo  demokratične rabe interneta  na  lokalni,  nacionalni  in  evropski
ravni.  Z  inovativnimi  družbenimi  pristopi  na  področju  politične  informatike  dosega  merljive  in
neposredne rezultate v javnem interesu pri udeležbi različnih deležnikov v demokratičnih procesih
in  krepitvi  aktivnega  državljanstva.  Aktivnosti  inštituta  obsegajo  analize,  raziskave,  svetovanje,
izobraževanje, informiranje, zagovorništvo, upravljanje spletnih orodij, vključevanje ciljnih skupin,
vzpostavljanje spletnih skupnosti,  moderiranje komunikacijskih procesov na spletu,  vključevanje
spletnih aplikacij v demokratične postopke in mreženje. Svoje aktivnosti nadgrajuje s sodelovanjem
v vsebinskih mrežah na ravni EU, nacionalni ravni in v regiji. Zavod koordinira nacionalno vsebinsko
mrežo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (NVO-VID) in 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:  mag.  Primož
Šporar, univ. dipl. prav., predstavnik zainteresiranih javnosti, mag. Vita Habjan Barborič, univ. dipl.
prav., predstavnica ustanovitelja in mag. Simon Delakorda, predstavnik 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 zaposlenega sodelavca mag. Simona
Delakordo.

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.
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V letu 2009 je zavod izvedel 21 spletnih razprav, posvetovanj, video prenosov, anket in peticij o
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
vzpostavljanju  komunikacije  z  odločevalskimi  institucijami  in  sodelovanju  pri  vzpostavitvi
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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.

V  letu  2015 je  inštitut  nadaljeval  z  uresničevanjem  strateških  usmeritev  pri  raziskovanju
demokratičnih tveganj informacijske družbe, koordinaciji vsebinske mreže nevladnih organizacij za
vključujočo informacijsko družbo, sodelovanju na evropskih projektih e-participacije na področju
aktivnega državljanstva in pravic žensk, sodelovanju z gospodarstvom pri vzpostavljanju pametne
participacije  v pametnih mestih in povezovanju z  akademsko sfero na področju E-demokracije.
Inštitut  je  prvič  organiziral  Dneve  vključujoče  informacijske  družbe  s  tiskovno  konferenco  ob
Svetovnem dnevu informacijske družbe. Na organizacijski  ravni  je  inštitut  nadaljeval  z  notranjo
racionalizacijo dela in zmanjševanjem stroškov poslovanja. Prav tako je okrepil  prepoznavnost v
nevladnem sektorju in nastopanje na strokovnem področju, a hkrati imel manjši obseg pojavnosti v
medijih in obiskanost spletne strani.

V  letu  2016 je  Inštitut  za  elektronsko  participacijo  okrepil  svoja  prizadevanja  za  spodbujanje
participacije občanov v okviru projekta »Pametni glas« ter s sodelovanjem v lokalnih pobudah. Na
nacionalni ravni je inštitut nadaljeval s koordinacijo nacionalne vsebine mreže nevladnih organizacij
za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), v okviru katere je prispeval k ozaveščanju javnosti o
pomenu digitalizacije ter zagovarjal javni interes v procesih oblikovanja področne zakonodaje in
izvajanja vladne politike. V imenu mreže je predstavnik inštituta na vrhu slovenskega gospodarstva
podpisal  ustanovitev  digitalne  koalicije.  Na  evropski  ravni  je  inštitut  nastopil  kot  koordinator
partnerskega  projekta  »European  Citizens  Crowdsourcing«  in  organiziral  prvo  mednarodno
konferenco na temo množičnega sodelovanja (crowdsourcing) v Sloveniji. Na organizacijski ravni je
inštitut  ohranil  stabilno  financiranje  obstoječega  obsega  aktivnosti  na  letni  ravni  v  skladu  s
poslanstvom in statutom.

V letu 2017 je Zavod INePA obeležil 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je bilo v Sloveniji
prvič organizirano javno predavanje mednarodnega strokovnjaka za e-demokracijo g. Steven Clift iz
ZDA. G. Clift je bil osrednji govorec na javnem posvetu v Državnem svetu RS, katerega je Inštitut
INePA  izvedel  v  okviru  prizadevanj  za  krepitev  e-sodelovanja  občanov  na  lokalni  ravni.  Na
nacionalni  ravni  je  inštitut  nadaljeval  z  vsebinskim  mreženjem  in  krepitvijo  vloge  nevladnih
organizacij  na  področju  digitalizacije.  V  povezavi  s  koordinacijo  projekta  »European  Citizens
Crowdsourcing« in redno udeležbo na mednarodnih dogodkih na področju e-participacije, sta se
okrepili omreženost inštituta na evropski in prepoznavnost na nacionalni ravni. Na organizacijski
ravni je inštitut zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti ter ohranil obseg dela iz prejšnjih let. 

6



III. PROJEKTI

Pregled  projektov  zavoda  INePA  v  letu  2017  je  dostopen  na  spletni  povezavi
http://www.inepa.si/projekti.html.

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta

3.1.1 Dvoletni projekt  European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD). Projekt financira Izvajalska
agencija  za  izobraževanje,  avdiovizualno  področje  in  kulturo  v  okviru  programa  Evropa  za
državljane (Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba – projekti civilne družbe). Cilj
projekta  je  identificirati  pogoje  in  vzpostaviti  okvir  za  uporabo  inovativnih  metod  elektronske
participacije  ljudi  v  javnih  zadevah  s  pomočjo  množičnega  sodelovanja  (crowdsourcing)  v
demokratični  razpravi  o  prihodnosti  Evropske  unije  (http://www.inepa.si/eucrowd).  V  projektu
sodeluje 8 partnerjev iz osmih držav EU. Inštitut za elektronsko participacijo izvaja koordinacijo
projekta in projektnih aktivnosti v Sloveniji. Vrednost projekta znaša 147.750,00 evrov. Finančni
delež INePA znaša 22.750,00 evrov oz. 15,4 % vrednosti projekta.

3.1.2 Enoletni projekt  Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju. Projekt financira
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani v okviru programa za nevladne organizacije. Namen projekta sta
promocija  in  zagovorništvo  uporabe  digitalnih  orodij  med  občani  in  odločevalci  v  podporo
participativni  in  inovativni  demokraciji  na  lokalni  ravni  (http://www.inepa.si/local-digital-
democracy).  Vrednost  projekta  znaša  5.000,00  ameriških  dolarjev.  Finančni  delež  INePA znaša
3.150,00 ameriških dolarjev oz. 63 % vrednosti projekta.

3.1.3 Enoletni projekt Več Evrope, več Slovenije. Naročnik projekta je bilo Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji v okviru Partnerstva za digitalno agendo. Cilj projekta je bilo upravljanje Twitter
(https://twitter.com/VecEUvecSLO)  in  Facebook  (https://twitter.com/VecEUvecSLO)  profilov  Več
Evrope, več Slovenije ter izvedba dveh okroglih miz na temo enotnega digitalnega trga za Evropo
(pametna mesta, pametne skupnosti in digitalne storitve) v Kranju in Velenju. Vrednost naročila je
znašala 7.000,00 evrov. Finančni delež INePA je znašal 4.780,00 evrov oz. 68 % vrednosti projekta
Projekt zaključen v letu 2017.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1 Štiriletni projekt  Pametni glas v okviru projektov Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT-
Regionalni center NVO. Naročnika projekta sta Društvo za podporo civilne družbe in Društvo za
razvoj in varovanje GEOSS-a. Cilj projekta je razviti mobilno aplikacijo Pametni glas, ki bo podprla
izvajanje civilnega dialoga za nevladne organizacije in občane prek identifikacije lokalnih potreb,
podajanja pobud in zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe. Inštitut za elektronsko
participacijo sodeluje pri razvoju in moderiranju aplikacije. Finančni delež INePA na projektu znaša
3.000,00 evrov.

3.2.2 Naročilo za sodelovanje pri izvedbi projekta Tržna analiza portala eUprava s predlogi
sodobnih inovativnih e-storitev. Naročnik CorpoHub d.o.o. Inštitut za elektronsko participacijo je
sodeloval  kot strokovni zunanji  izvajalec v segmentu analize,  ki se je nanaša na e-demokracijo.
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Vrednost naročila je znašla 2.000,00 evrov. Projekt zaključen v letu 2017.

3.2.3 Dvoletni projekt  Digital Ecosystem for E-participation Linking Youth - DEEP-Linking Youth.
Naročnik European Citizen Action Service - ECAS (http://ecas.org/deep-linking-youth/). Inštitut za
elektronsko  participacijo  je  izvedel  zunanjo  evalvacijo  z  vidika  doseganja  načrtovanih  ciljev
projekta. Naročilo je vključevalo pripravo evalvacijskega načrta z ustreznimi indikatorji  merjenja
učinkov  projekta  in  pripravo  zaključnega  evalvatorskega  poročila  s  priporočili  za  nadaljnje
aktivnosti. Cilj projekta je bil vzpostaviti digitalni ekosistem za e-participacijo mladih na primeru
mobilnosti mladih. Vrednost naročila je znaša 7.500,00 evrov. Projekt zaključen v letu 2017.

Organizacija javnega posveta »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi
lokalne digitalne demokracije?« (Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 10. november 2017). Projekt

Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju. Foto: Inštitut za elektronsko participacijo.

Udeležba na okrogli mizi »Digital democracy in Europe – dream or reality?« (Riga, Latvija, 23. november 2017). Projekt
European Citizens Crowdsourcing. Foto: ManaBalss.lv.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2017 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja.html (arhiv v pripravi).

4.1 Znanstveni in strokovni prispevki

Delakorda, Simon. 2017. eDemocracy practices in Slovenia: a quest for governance impact through 
an online deliberation.  Strokovni  prispevek za publikacijo  »eDemocracy and eParticipation:  The
precious first steps and the way forward« (str. 67-71). Bruselj: Evropski liberalni forum.

Delakorda, Simon. 2017.  Electronic public sphere of non-governmental organisations addressing
digital  society  risks.  Znanstveni  članek  predstavljen  na  mednarodni  konferenci  doktorskih
študentov, 15. september 2017. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

4.2 Študije in poročila

4.2.1 Delakorda,  Simon. 2017.  External Evaluation Report with Findings and Recommendations.
Projekt  Digital  Ecosystem  for  E-participation  Linking  Youth,  30.  november  2017.  Inštitut  za
elektronsko participacijo, Ljubljana.

4.2.2  Delakorda,  Simon.  2017.  Recommendations  based  on  E-participation  workshop  in  Ganja
(final  report).  International  Consultancy  for  UNDP  Azerbaijan  Project  component  entitled
»Development of e-Government infrastructure and promotion of e-services«, 4. november 2017.

4.2.3 Delakorda, Simon. 2017. eDemokracija (Tržna analiza portala eUprava s predlogi sodobnih
inovativnih e-storitev). Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.

4.2.4 Delakorda, Simon. 2017. Poročilo o upravljanju Facebook profila »Več Evrope, Več Slovenije«.
Projekt Partnerstvo za digitalno agendo. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.

4.2.5 Delakorda, Simon. 2017.  Poročilo o upravljanju Twitter profila »Več Evrope, Več Slovenije«.
Projekt Partnerstvo za digitalno agendo. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.

4.2.6 Delakorda, Simon in Stanko Blatnik. 2017.  Poročilo lokalnega dogodka v Velenju »Pametne
skupnosti  in  evropske  digitalne  storitve  za  razvoj  Velenja««.  Projekt  Partnerstvo  za  digitalno
agendo, 6. januar 2017. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana. 

4.3 Sodelovanje v raziskavah

4.3.1  Delakorda,  Simon.  2014-2018.  Politična  informatika:  vloga  nevladnih  organizacij  pri
naslavljanju demokratičnih tveganj digitalne družbe. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana
(doktorska raziskava).
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4.3.2 Delakorda, Simon. 2017. Varieties of Democracy Project. Nacionalni strokovnjak za Slovenijo v
mednarodni raziskavi.

4.3.3 Delakorda, Simon. 2017-2018.  Priložnostna terenska raziskava o e-sodelovanju občanov na
lokalni ravni. Projekt Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju.

Predstavitev »eDemocracy practices in Slovenia: a quest for governance impact through an online deliberation«.
Mednarodni dogodek »eDemocracy and eParticipation in Europe. The way forward?« (Evropski parlament, 28.

november 2017). Foto: Evropski liberalni forum. 

Izvedba delavnice »E-participation within e-government« v okviru usposabljanja »Improving E-Government and E-
Participation Capabilities for Sustainable Development in Regions« (Ganja, Azerbajdžan, 3. november 2017). Foto:

Data.gov.az. 
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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 2017 je dostopen na spletni povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-
znanja/nastopi-in-prispevki.html (spletni arhiv v pripravi).

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1  Delakorda,  Simon.  2017.  Opening remarks:  [International  workshop and meetup »Taking
control of politics: can digital democracy help?«, 9. februar]. London, Združeno Kraljestvo, 2017.

5.1.2  Delakorda,  Simon.  2017.  Influence  of  digitalisation  on  democratic  processes  and  active
citizenship: [Ralf Dahrendorf Roundtable »Democracy & Citizenship in the Digital Age«, 2. junij].
Ljubljana, Slovenija, 2017.

5.1.3 Delakorda, Simon. 2017. E-participation & Open Governance in Slovenia: [International event
»Digital Democracy and e-Participation-open governance in Central Europe«, 12. junij]. Ljubljana,
Slovenija, 2017.

5.1.4  Delakorda,  Simon.  2017.  Electronic  public  sphere  of  non-governmental  organisations
addressing digital society risks: [PhD Conference, Faculty of Social Sciences, 12. junij]. Ljubljana,
Slovenija, 2017.

5.1.5 Delakorda, Simon. 2017. European Citizens Crowdsourcing: [International conference »Crowd
to Action – the future of digitalised democracy in Europe?«, 23. november]. Riga, Latvija, 2017.

5.1.6 Delakorda, Simon. 2017. eDemocracy practices in Slovenia: [International event »eDemocracy
and eParticipation in Europe.  The way forward?«,  26.  november].  Evropski  parlament,  Bruselj,
2017.

5.1.7 Delakorda, Simon. 2017. Citizen-centric e-services: [5th Regional Internet Governance Forum
»Internet as a key for Innovation and Prosperity«, 7. december]. Baku, Azerbajdžan, 2017.

5.1.8  Delakorda,  Simon.  2017.  Non-governmental  organisations  as  digital  transformation
stakeholders:  [5th  Regional  Internet  Governance Forum »Internet  as  a  key  for  Innovation  and
Prosperity«, 7. december]. Baku, Azerbajdžan, 2017.

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

5.2.1  Predstavitev  European Citizens Crowdsourcing - Primer pridobljenega projekta slovenskega
prijavitelja na razpisu Evropa za državljane (Delavnica programa Evropa za državljane, Ljubljana, 6.
februar 2017).

5.2.2 Predstavitev Pametne skupnosti v Gorenjski regiji in občinah: digitalna orodja za učinkovito,
participativno in demokratično lokalno samoupravo (RC IKT, Kranj, 14. februar 2017).

5.2.3  Predstavitev  Pametni  glas  nevladnih  organizacij:  na  odprtih  podatkih  utemeljena  e-
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participacija na lokalni  ravni (Tematski  seminar Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti,  Skupnost
občin Slovenije, Ljubljana, 29. marec 2017).

5.2.4 Predavanje  Crowdsourcing občanov: opredelitve in primeri (Delavnica Europe Direct Koper,
Center mladih Koper, 29. marec 2017).

5.2.5  Predstavitev  Spletna  aplikacija  Pametni  glas  nevladnih  organizacij (Dnevi  nevladnih
organizacij, Stičišče NVO osrednje Slovenije, Ljubljana, 21. april 2017).

5.2.6 Predavanje Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati? (Dan vključujoče
informacijske družbe, Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo, Ljubljana, 17. maj 2017).

5.2.7  Predstavitev  European Citizens Crowdsourcing - Primer pridobljenega projekta slovenskega
prijavitelja na razpisu Evropa za državljane (Delavnica programa Evropa za državljane, Ljubljana, 25.
maj 2017).

5.2.8  Predstavitev  Pametni  participativni  proračun  MO  Velenje (Klinika  odprtih  podatkov  za
pametno mesto Velenje, Podjetniški center Standard, Velenje, 9. avgust 2017).

5.2.9  Predavanje  Z  E-demokracijo  do  boljših  predpisov  in  politik (Sejem  inovativnih  digitalnih
storitev, Celje, 19. oktober 2017).

5.2.10 Predavanje E-participation within e-government: an introduction (Usposabljanje »Improving
E-Government and E-Participation Capabilities for Sustainable Development in Regions«, Ganja,
Azerbajdžan, 3. november 2017).

5.2.11 Predavanje  Vključevanje meščanov in ostalih deležnikov pri  prenovi  mest (Urbani  forum:
Urbana prenova - Identiteta in prepoznavnost mest, Ptuj, 7. november 2017).

5.2.12  Predavanje  Primeri  e-sodelovanja  občanov  (Delavnica  »Sodelovanje  občanov  z  uporabo
interneta, Regionalno stičišče NVO Gorenjske, Kranj, 8. november 2017).

5.2.13 Predavanje E-participativni proračun (Javni posvet »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju
v slovenskih občinah – priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije«  Državni svet, Ljubljana,
10. november 2017).

5.2.14 Predstavitev European Citizens Crowdsourcing - Primer pridobljenega projekta slovenskega
prijavitelja na razpisu Evropa za državljane (Delavnica programa Evropa za državljane, Novo mesto,
16. november 2017).

5.2.15 Predavanje  Politična participacija in digitalne tehnologije (Fakulteta za upravo, Univerza v
Ljubljani, 5. december 2017).

5.2.16  Predstavitev  Vključevanje  mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo  v  oblikovanje
javnih  politik (Letna  konferenca  konzorcija  vsebinskih  mrež  Slovenije  »Soodločanje:  ali  civilna
družba sodeluje pri odločanju?«, Hiša EU, Ljubljana, 6. december 2017).
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5.3 Moderiranje razprav in delavnic

5.3.1 Delavnica »When in decision-making process should crowdsourcing happen?« (mednarodno
srečanje in delavnica »Taking control of politics: can digital democracy help?«, London, 9. februar
2017).

5.3.2  Okrogla  miza  »Pametno  mesto  Koper  in  digitalne  storitve  po  meri  občank  in  občanov
(crowdsourcing)« (Europe Direct Koper, Center mladih Koper, 29. marec 2017).

5.3.3 Delavnica »When in the legislative process in the EU should we crowdsource?« (mednarodna
konferenca »Let’s Crowdsource the Future of Europe!«, Atene, 9. maj 2017). 

5.3.4 Okrogla miza deležnikov Slovenske digitalne koalicije »Priložnosti in ovire medsektorskega
sodelovanja pri krepitvi digitalnih veščin« (Dan vključujoče informacijske družbe, Ljubljana, 17. maj
2017).

5.3.5 Delavnica »European diversities, local issues « (mednarodna konferenca Co-building policy
with citizens to improve democracy in Europe, Pariz, 20. junij 2017).

5.3.6 Panel »Kompetence – vključujoča digitalna družba« (1. forum slovenske digitalne koalicije,
GZS, Ljubljana, 4. julij 2017).

5.4 Udeležba na ostalih dogodkih 

5.4.1 DEEP-linking youth's Digital Dashboard Launch event, Bruselj, Belgija, 22. marec 2017.

5.4.2 Mednarodni  seminar »Open Democracy in Practice: Crowdsourcing«,  Helsinki,  Finska,  11.
oktober 2017.

Moderiranje panela »Kompetence – vključujoča digitalna družba« (1. forum slovenske digitalne koalicije, GZS,
Ljubljana, 4. julij 2017). Foto: GZS/MJU.
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 Strokovni  dialog  »Na(j)prej  Gorenjska«  v  sodelovanju  z  Regionalnim  stičiščem  NVO
Gorenjske in RC IKT Kranj (Kranj, 14. februar 2017). 

 4. delovno srečanje mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (CNVOS, 31.  marec
2017).

 Dan  vključujoče  informacijske  družbe  2017  ob  mednarodnem dnevu  telekomunikacij  in
informacijske  družbe  v  sodelovanju  z  Mrežo  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo
(Rampa laboratorij za hekanje znanosti, umetnosti in družbe, 17. maj 2017).

 Regionalna  delavnica  »Sodelovanje  občanov  z  uporabo  interneta«  v  sodelovanju  z
Inštitutom za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (Velenje, 8. november).

 Javni posvet »E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah – priložnosti in
izzivi lokalne digitalne demokracije« z udeležbo mednarodnega strokovnjaka na področju e-
demokracije g. Stevena Clifta (Državni svet, Ljubljana, 10. november 2017).

 Predavanje  g.  Stevena  Clifta  »Engaging  times:  why  democracy  still  matters  in  digital
world?« ob 10. obletnici  delovanja Inštituta za elektronsko participacijo v sodelovanju s
Slovenskim komunikološkim društvom (Fakulteta za družbene vede, 10. november 2017).

6.2 Zagovorništvo

 Udeležba na nevladniškem posvetu o osnutku Zakona o nevladnih organizacijah (CNVOS,
10. januar 2017).

 Uskladitev in posredovanje pripomb Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo na
predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v javni razpravi (julij 2017).

 Pobuda  za  pametni  participativni  proračun  v  mestni  občini  Velenje  v  okviru  Organicity
klinike odprtih podatkov za pametno mesto Velenje (julij-avgust 2017).

 Usklajevanje in izvedba dveh sestankov Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo z
Direktoratom za informacijsko družbo.

 Udeležba na devetih sestankih za operativno vzpostavitev Slovenske digitalne koalicije in
prvega letnega foruma (marec-julij 2017).

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet

 Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (7 sestankov).
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 Udeležba na delavnici Pametna javno-zasebna partnerstva (Hiša Evropske unije, 16. marec 
2017).

 Vabljena udeležba na Vrhu malega gospodarstva (Gospodarsko razstavišče,  16. maj 2017).

 Udeležba na delavnici GZS za razpis Pametna mesta in skupnosti (25. julij 2017).

 Uskladitev in posredovanje ponudb za partnersko sodelovanje članic Mreže NVO za 
vključujočo informacijo na razpisu Pametna mesta in skupnosti (avgust 2017).

 Udeležba na delavnici Design Thinking (4.-5. september 2017).

Vabljeno predavanje g. Stevena Clifta ob 10. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko participacijo (Fakulteta za
družbene vede, Ljubljana, 10. november 2017). Foto: INePA.

Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo
(Ljubljana, 17. maj 2017). Foto: STA.
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VII. OBJAVE, INTERVJUJI, NASTOPI V MEDIJIH TER SPOROČILA ZA JAVNOST

Pregled objav v medijih in sporočil za javnost v povezavi z delom zavoda INePA v letu 2017.

7.1 Objave, intervjuji, nastopi in omembe v medijih

 Digitalno znanje za vključenost vseh v informacijsko družbo. STA,  17. maj 2017.

 Demokratični korektiv ali orožje politike? Večer, 2. september 2017.

 Volilni molk, da ali ne? TV SLO 1 Dnevnik, 21. oktober 2017. 

 Protestni »superhiki« in tiha večina. Večer, 28. oktober 2017. 

 Na lokalni  ravni  pri  e-sodelovanju občanov vrsta možnosti  in izzivov.  STA,  10. november
2017.

 Na Goriškem prvič izbrali proračunske projekte »po želji«. Delo, 21. november 2017.

7.2 Sporočila za javnost

 Sporočilo za javnost »Problemi razvoja digitalnih veščin v Sloveniji in kako jih reševati?« ob
mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe v sodelovanju z Mrežo NVO
za vključujočo informacijsko družbo (17. maj 2016).

Izjava za TVSLO1 Dnevnik Volilni molk, da ali ne?, 21. oktober 2017.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2017

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2017:

 Pridobljena dva projekta ali naročila na področju delovanja zavoda, s ciljem zagotoviti redno
letno financiranje zavoda za uresničevanje njegovega poslanstva.

 Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih in domačih konferencah, od katerega bo en 
prispevek imel obliko zaključenega znanstvenega ali strokovnega članka za objavo v sistemu
COBISS.

 Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda in 10. 
obletnico ustanovitve zavoda.

 Tri medijske objave o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost.

 Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v okviru Mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo.

 Povezovanje nevladnih organizacij v okviru mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo.

 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 550 in sledilcev Twitter profila 
zavoda na 450.

 Krepitev projektnega sodelovanja zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji in 
nevladnimi organizacijami na evropski ravni.

 Sodelovanje pri oblikovanju strateških in zakonodajnih dokumentov na področju 
informacijske družbe in nevladnih organizacij v Slovenije v okviru Mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo. 

Neuresničena načrtovana aktivnost zavoda INePA v letu 2017:

 Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda.

Neuresničena načrtovana aktivnost  v letu 2017 ni vplivala na rezultate in delo zavoda. Krepitev 
projektnega sodelovanja zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji je zastavljen kot 
dolgoročen proces, ki je odvisen od odprtosti razpisov in kapacitet za vzpostavljanje partnerstev.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2018

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2018 bodo usmerjene na naslednja področja:

1) Pridobitev dveh projektov ali naročil na področju delovanja zavoda, s ciljem zagotoviti redno 
letno financiranje zavoda za uresničevanje njegovega poslanstva.

2) Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih in domačih konferencah, od katerega bo en 
prispevek imel obliko zaključenega znanstvenega ali strokovnega članka za objavo v sistemu 
COBISS.

3) Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

4) Tri medijske objave v povezavi z aktivnostmi zavoda in ena izjava za javnost.

5) Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v okviru Mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo.

6) Povezovanje nevladnih organizacij v okviru mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo.

7) Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda.

8) Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600 in sledilcev Twitter profila zavoda na
500 do leta 2020.

9) Nadaljnja krepitev projektnega sodelovanja zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji in 
nevladnimi organizacijami na evropski ravni.

10) Sodelovanje pri oblikovanju strateških in zakonodajnih dokumentov na področju informacijske 
družbe in nevladnih organizacij v Slovenije v okviru Mreže NVO za vključujočo informacijsko 
družbo. 

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2018 predstavljajo nadaljevanje 
osnovnega poslanstva zavoda na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo. Hkrati 
nadgrajujejo poslanstvo v smeri umeščanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov v 
kontekst razvoja digitalne družbe kot področja javnega interesa. Zavod v tem kontekstu namenja 
čedalje večjo pozornost vsebinskemu mreženju in krepitvi kapacitet nevladnih organizacij na 
področju digitalizacije.
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