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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2019 nadaljeval z uresničevanjem svojega poslanstva
na  področju  uporabe  interneta  za  demokratično  udeležbo,  naslavljanja  demokratičnih  izzivov
sodobnih političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe ter krepitve nevladnih organizacij
kot deležnika digitalizacije Slovenije.

Poslovno leto je bilo osredotočeno na izvajanje delovnih nalog v okviru mreženja in zagovorništva
vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (NVO-VID).
Subvencionirano  delovno  mesto  na  projektu  mreže  NVO-VID  (https://www.informacijska-
druzba.org/)  je  prispevalo  k  nadaljnjemu  razvoju  in  profesionalizaciji  Inštituta  za  elektronsko
participacijo. Okrepila se je omreženost zavoda v nevladnem sektorju, vzpostavljena so bila nova
projektna partnerstva in prijave na javne razpise, povečalo se je število organiziranih dogodkov,
izboljšala se je prepoznavnost inštituta s strani deležnikov digitalizacije v gospodarstvu, občinah in
raziskovalnemu sektorju ter razvil dialog z ministrstvi pri oblikovanju politik informacijske družbe.

Splošna koristnost delovanja Zavoda INePA je bila v letu 2019 potrjena s pridobitvijo statusa v
javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe.

Na področju e-participacije je zavod organiziral štiri  delavnice za nevladne organizacije, zaključil
uspešno sodelovanje  na  evropskem projektu "Smart  eDemocracy Against  Fake News",  ki  ga je
izvajal z osmimi partnerskimi organizacijami iz EU in sodelovanje na projektu Pametni glas NVO.

Na organizacijski ravni je zavod INePA zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti in nemoteno
delovanje v skladu s poslanstvom in statutom.

Zavod INePA je v letu 2019 dosegel naslednje ključne rezultate v okviru letnega načrta dela:

 pridobil status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske

družbe;

 izvedel 3 (so)financirane projekte v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;

 2x sodeloval s prispevki na strokovnih konferencah doma in v tujini;

 pripravil eno analizo ter sodeloval v dveh raziskavah;

 prispeval  k  razvoju  podpornega  okolja  nevladnih  organizacij  v  vsebinski  mreži  NVO  za

vključujočo informacijsko družbo;

 10x organiziral oz. bil soorganizator javnih dogodkov;

 bil 5x prisoten v medijih;

 imel 544 prijateljev na Facebook-u;

 povečal število sledilcev na Twitter-ju na 499.

Poslovni  prihodki  zavoda v  letu 2019 so znašali  25.347,00 evrov.  Stroški  in odhodki  so znašali
25.128,17  evrov.  Zavod  je  imel  presežek  prihodkov  v  višini  218,83  evrov.  Vsi  prihodki  so  bili
pridobljeni iz naslova projektov na javnih razpisih in izvajanja storitev na trgu na področjih in za
dejavnosti, 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, neprofitna in neodvisna nevladna organizacija v skladu z 2.
členom Zakona o nevladnih organizacijah ter  kot prepoznan akter v Evropski  uniji  na področju
razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta. Zavod
INePA  uresničuje  javni  interes  na  naslednjih  področjih:  elektronska  participacija,  digitalna
demokracija, elektronska uprava, digitalna neenakost in upravljanje 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 in politične demokracije 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 izvaja delovno mesto vodje mreženja in
zagovorništva v nacionalni vsebinski mreži 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
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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.

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. 

V letu 2018 je inštitut večino svojih aktivnosti usmerjal na področje krepitve nevladnih organizacij
kot deležnika digitalizacije Slovenije ter razvoja e-participacije na evropski in lokalni ravni. Inštitut
je v okviru podpornega okolja vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko

6



družbo (NVO-VID) vzpostavil delovno mesto vodje mreženja in zagovorništva. Na evropski ravni je
prispeval k razvoju e-participacije državljanov na področju crowdsourcing-a (projekt EUCROWD) in
naslavljanja  lažnih  novic  (projekt  SMARTeD).  Na  lokalni  ravni  si  je  prizadeval  za  krepitev  e-
participacije občanov v sodelovanju z regionalnimi stičišči (pametno mesto Kranja in Pametni glas
NVO). Na poslovni ravni inštitut je za čisti presežek prihodkov v letu 2018 v celoti zmanjšali izgubo
iz preteklih let.

V letu 2019 je Zavod INePA pridobil status nevladne organizacije v javnem interesu na področju
razvoja informacijske družbe.  Poslovno leto je  bilo osredotočeno na izvajanje delovnih nalog v
okviru  mreženja  in  zagovorništva  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo
informacijsko družbo (NVO-VID), ki je prispevalo k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji zavoda.
Na  področju  e-participacije  je  zavod  zaključil  partnersko  sodelovanje  na  evropskem  projektu
"Smart  eDemocracy  Against  Fake  News"  in  sodelovanje  na  projektu  Pametni  glas  NVO.  Na
organizacijski ravni je zavod zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti in nemoteno delovanje v
skladu s svojim poslanstvom in statutom.

Predstavitveni katalog Inštituta za elektronsko participacijo v angleškem jeziku. Katalog je dostopen na povezavi
http://www.inepa.si/english.
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III. PROJEKTI

Pregled  projektov  zavoda  INePA  v  letu  2019  je  dostopen  na  spletni  povezavi
http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/274-inepa-projects-2019-.html.

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta

V letu 2019 zavod ni nastopal v vlogi nosilca projekta.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1  Petnajst  mesečni  projekt  Profesionalizacija  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za
vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID). Cilj projekta je bil povečati profesionalizacijo in
okrepiti  kapacitete  NVO  na  področju  informacijske  družbe  in  digitalizacije  v  Sloveniji
(https://www.informacijska-druzba.org). Inštitut za elektronsko participacijo v okviru mreže NVO-
VID  pokrival  delovno  mesto  vodja  mreženja  in  zagovorništva.  Vrednost  projekta  je  znašala
76.334,02 evrov. Ministrstvo za javno upravo je sofinanciralo 60.000,00 evrov. Finančni delež INePA
je znašal 25.500,00 evrov oz. 33 % vrednosti projekta. Projekt zaključen v letu 2019.

3.2.2 Petnajst mesečni projekt Smart eDemocracy Against Fake News (SMARTeD). Cilj projekta je
bil  okrepiti zavedanje o posledicah lažnih novic na aktivno državljanstvo na nacionalni in evropski
ravni  s  pomočjo  veščin  za  uporabo  orodij  e-demokracije  (https://smartedemocracy.org/).  V
projektu je sodelovalo devet partnerjev iz sedmih držav EU. Projekt je financirala Izvajalska agencija
za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane. Inštitut
za  elektronsko  participacijo  je  bil  odgovoren  za  izvedbo  spletne  ankete  in  raziskave  med
strokovnjaki, koordinacijo izvedbe dveh delavnic v Sloveniji in vsebinski prispevek k priporočilom
projekta. Vrednost projekta je znašala 133.560,00 evrov. Finančni delež INePA je znaša 15.120,00
evrov oz. 11 % vrednosti projekta. Projekt zaključen v letu 2019.

3.2.3 Štiriletni  projekt  Pametni glas v  okviru projektov Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT
-Regionalni center NVO. Naročnika projekta sta bila Društvo za podporo civilne družbe in Društvo
za  razvoj  in  varovanje  GEOSS-a.  Cilj  projekta  je  bil  razviti  mobilno  aplikacijo  Pametni  glas
(https://pametniglas.nvo.si/), 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 je sodelovala pri razvoju in moderiranju
aplikacije. Finančni delež INePA na projektu znaša 3.000,00 evrov. Projekt zaključen v letu 2019.
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Predavanje Inštituta za elektronsko participacijo "Uporaba spletnih orodij v izobraževanju za aktivno državljanstvo" na
Nacionalni konferenci o poučevanju aktivnega državljanstva v srednjih šolah (Ljubljana, 26. april 2019). Fotografija: IPM

Akademija.

Predstavitev uporabe podportala eDemokracija na državnem portalu eUprava na delavnici "E-uprava za nevladne
organizacije" (Simbioza BTC City Lab, 23. oktober 2019). Predavanje je izvedel Inštitut za elektronsko participacijo v
okviru projekta Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-

NVO-VID). Fotografija: Simbioza Genesis, so.p.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2019 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja.html (arhiv v pripravi).

4.1 Znanstveni in strokovni prispevki

4.1.1 Blatnik, Stanko, Simon Delakorda in Ana Pleško. 2019. Nevladne organizacije in neformalno
izobraževanje za informacijsko družbo.  Konferenca Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
VIVID 2019. Ljubljana: Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, Inštitut za
elektronsko participacijo. Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2019/09/17/nevladne-organizacije-in-neformalno-
izobrazevanje-konferenca-vivid-2019/.

4.2 Študije in poročila

4.2.1 Delovna skupina za politike in zakonodajo informacijske družbe. 2019. Problemska izhodišča
za  načrtovanje  kohezijske  politike  Slovenije  na  področju  digitalizacije  (elaborat).  Uredil  Simon
Delakorda, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Ljubljana: Inštitut za
elektronsko participacijo. Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2019/09/05/problemska-izhodisca-za-nacrtovanje-
kohezijske-politike-slovenije-na-podrocju-digitalizacije/.

4.3 Sodelovanje v raziskavah

4.3.1  Delakorda,  Simon.  2014-2019.  Vloga nevladnih organizacij  pri  naslavljanju demokratičnih
tveganj digitalne družbe. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana (doktorska raziskava).

4.3.2 Delakorda, Simon. 2019. Varieties of Democracy Project. Nacionalni strokovnjak za Slovenijo v
mednarodni raziskavi. Dostopno prek https://www.v-dem.net/en/.

4.3.3 Delakorda, Simon 2019.  Projekt EUandI 2019.  Koordinacija nacionalne ekipe za vsebinsko
vzpostavitev spletne aplikacije za volilni nasvet za volitve v Evropski parlament 2019 v Sloveniji.
Dostopno prek https://euandi2019.eu/survey/default/EN.
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V. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
Pregled sodelovanja Inštituta za elektronsko participacijo na mednarodnih in domačih znanstvenih
ter strokovnih dogodkih v letu 2019.

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1  Delakorda,  Simon.  2019.  Opening  panel  discussion  "Why  citizen  participation  matters?":
[Mednarodna  konferenca  "Citizen  participation  matters  -  changes  we  need",  11.  december].
Beograd, Srbija.

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

5.2.1 Udeležba na okrogli mizi  Nevladniki in politika - evropske rešitve z evroposlanko Ska Keller
(Ljubljana, 17. marec 2019).

5.2.2  Udeležba  v  pogovoru  Medijska  pismenost  –  kompas  v  svetu  novic (Društvo  novinarjev
Slovenije in Zavod Časoris, Ljubljana, 21. marec 2019).

5.2.3  Predstavitev rezultatov mednarodnega vprašalnika o lažnih  novicah in dezinformacijah za
Slovenijo (videokonferenca) (Delavnica projekta Smart eDemocracy Against Fake News, Pariz,  3.
april 2019).

5.2.4 Predstavitev Spletna orodja za naslavljanje lažnih novic (e-demokracija) (Delavnica projekta
Smart eDemocracy Against Fake News, Koper, 10. april 2019)

5.2.5  Predavanje  Uporaba  spletnih  orodij  v  izobraževanju  za  aktivno  državljanstvo (Nacionalna
konferenca o poučevanju aktivnega državljanstva v srednjih šolah, Ljubljana, 26. april 2019).

5.2.6 Predavanje Spletna izobraževalna orodja za aktivno državljanstvo (CMEPIUS spletni seminar
Aktivno državljanstvo in eTwinning, 8. maj 2019).

5.2.7  Predstavitev rezultatov mednarodnega vprašalnika o lažnih  novicah in dezinformacijah za
Slovenijo (videokonferenca)  (Delavnica projekta Smart  eDemocracy Against Fake News,  Larissa,
Grčija, 9. maj 2019).

5.2.8 Predstavitev Manifest za internet ljudi (5. Dan vključujoče informacijske družbe "Za internet
ljudi", Ljubljana, 17. maj 2019).

5.2.9 Udeležba na krogli mizi Podpora podpore in kaj naj bo podprto? (Letna konferenca vsebinskih
mrež NVO, Ljubljana, 22. maj 2019).

5.2.10 Izvedba delavnice Uporaba IKT orodij za komuniciranje z občani (Mestna občina Maribor, 29.
maj 2019).

5.2.11  Predstavitev  projekta  European  Citizens  Crowdsourcing  -  dobre  prakse  pridobljenega
projekta slovenskega prijavitelja (delavnica programa Evropa za državljane, 19. junij 2019).

11



5.2.12 Udeležba v razpravnem delu delavnice o izmenjavi znanja o evropski državljanski pobudi
(Hiša EU, Ljubljana, 24. september).

5.2.13 Predstavitev rezultatov mednarodnega vprašalnika o lažnih novicah in dezinformacijah za
Slovenijo  (videokonferenca)  (Delavnica  projekta  Smart  eDemocracy  Against  Fake News,  Hradec
Kralove, Češka Republika, 16. oktober 2019). 

5.2.14 Udeležba na strokovnem panelu o so-kreiranja javnih storitev in politik (Fakulteta za upravo,
13. november 2019).

5.2.15 Predavanje  E-participation: the NGO perspective za delegacijo Ministrstva za javno upravo
Črne Gore na študijskem obisku v Sloveniji (Ljubljana, 17. december 2019).

5.3 Moderiranje razprav in delavnic

5.3.1  Predvolilno soočenje političnih strank in kandidatnih list na volitvah v Evropski  Parlament
2019  na  temo  Evropske  digitalne  agende  (Slovenija  na  indeksu  DESI)  (5.  Dan  vključujoče
informacijske družbe "Za internet ljudi", Ljubljana, 17. maj 2019).

5.4 Udeležba na ostalih dogodkih 

5.4.1 Mednarodna konferenca Online Disinformation: Finding the silver bullet in the digital world 
(projekt Smart eDemocracy Against Fake News, Bruselj, 12. november 2019).

Direktor zavoda INePA mag. Simon Delakorda med vabljenimi govorci na mednarodni konferenci "Citizen participation
matters - changes we need" (Beograd, Srbija, 11. december 2019). Fotografija: Beogradska otvorena škola.

12



VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 7.  delovni  sestanek  -  letno  srečanje  Mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo
(OSMO/ZA, Ljubljana, 15. marec 2019).

 Delavnica o lažnih novicah  "Senzacionalizem: od kod in kam?" v sodelovanju s KID PiNA
(Koper, 10. april 2019).

 Novinarska  konferenca  ob  predstavitvi  spletne  aplikacije  EUandI  za  volilni  nasvet  na
evropskih volitvah 2019 v sodelovanju z Inštitutom za politični menedžment (8. maj 2019).

 Delavnica o lažnih novicah za mlade  "To niso lažne novice" v sodelovanju z Mladinskim
centrom Postojna (14. maj 2019).

 5. Dan vključujoče informacijske družbe 2019 "Za internet ljudi" ob mednarodnem dnevu
telekomunikacij  in  informacijske  družbe  v  sodelovanju  z  Mrežo  NVO  za  vključujočo
informacijsko družbo (OSMO/ZA, Ljubljana, 17. maj 2019).

 Dogodek "Odprti podatki javnega sektorja in nevladne organizacije" v okviru Mreže NVO za
vključujočo informacijsko družbo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (20. junij
2019).

 Delavnica  "Vzpostavitev  Facebook  strani  za  društvo  MOST" v  okviru  Mreže  NVO  za
vključujočo informacijsko družbo (Žalec, 21. september).

 Delavnica  "E-uprava  za  nevladne  organizacije"  v  okviru  Mreže  NVO  za  vključujočo
informacijsko družbo (Simbioza BTC City Lab, 23. oktober 2019).

 Dogodek "Nevladne organizacije kot izvajalci digitalnih javnih storitev" v okviru Mreže NVO
za vključujočo informacijsko družbo (Ljubljana, 14. november 2019).

 8.  delovni  sestanek  -  letno  srečanje  Mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo
(Računalniški muzej, 29. november 2019).

6.2 Zagovorniške aktivnosti

 Udeležba na  SWOT delavnici  Državnega programa razvojnih  politik  (Ljubljana,  9.  januar
2019).

 Udeležba  na  tematskem  posvetu  "Javna  uprava  po  meri  državljana:  kako  jo  lahko
spremenimo sebi v prid?" (Govoriš kohezijsko? Ljubljana, 14. februar 2019).

 Sestanek  na  Direktoratu  za  informacijsko  družbo  o  vsebinskih  področjih  sodelovanja  z
Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo v letu 2019 (20. februar 2019).
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 Sestanek  s  Službo  za  nevladne  organizacije  na  Ministrstvu  za  javno  upravo  o  predlogu
pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne
organizacije za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju razvoja informacijske
družbe (26. februar 2019).

 Priprava in posredovanje pripomb na osnutek pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje
pomembnejših  dosežkov  delovanja  nevladne  organizacije  za  podelitev  statusa  NVO  v
javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo v javni razpravi (4. marec 2019).

 Priprava in posredovanje predlogov za pripravo novega področnega zakona ZEKom-2 v javni
razpravi (15. marec 2019).

 Predstavitev delovanja Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na
33. redni seji Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (25. marec 2019).

 Sestanek na  Direktoratu  za  informacijsko družbo na temo izvajanja  Zakona o nevladnih
organizacijah na področju informacijske družbe (21. maj 2019).

 Udeležba na Statističnem sosvetu za statistiko digitalne družbe, Statistični urad Republike
Slovenije (30. maj 2019).

 Udeležba na srečanju deležnikov za pripravo javnega razpisa na področju interneta stvari
(pametna mesta in skupnosti) na Gospodarski zbornici (31. maj 2019).

 Neformalni sestanek s Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko  na  temo  vključevanja  nevladnih  organizacij  v  izvajaje  strategijo  pametne
specializacije Slovenije (10. junij 2019).

 Udeležba na 2. srečanju deležnikov za pripravo javnega razpisa na področju interneta stvari
(pametna mesta in skupnosti) na Gospodarski zbornici (15. julij 2019).

 Sestanek na  Direktoratu  za  informacijsko družbo na temo izvajanja  Zakona o nevladnih
organizacijah na področju informacijske družbe (30. avgust 2019).

 Sestanek na  Direktoratu  za  informacijsko družbo na temo izvajanja  Zakona o nevladnih
organizacijah na področju informacijske družbe (4. oktober 2019).

 Udeležba na uvodnem sestanku OECD pregleda digitalne uprave v Republiki Sloveniji (15.
oktober 2019).

 Razgovor s strokovnjaki OECD na temo digitalne uprave v Republiki Sloveniji (16. oktober
2019).

 Udeležba na Forumu Slovenske digitalne koalicije "Skupaj za Digitalno Slovenijo" (Ljubljana,
26. november 2019).

 Udeležba na sejah Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (10 sej).
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6.3 Mreženje in krepitev kapacitet

 Udeležba na delavnici Lego Serious Play & Progressive Innovation (Design Thinking) (25. 
januar 2019).

 Udeležba na delavnici medijske pismenosti za NVO: Kako preprečevati širjenje lažnih novic 
in dezinformacij (8. marec 2019).

 Udeležba  na  tematskem  posvetu  "Zmanjševanje  socialnih  razlik  s  kohezijskimi  sredstvi"
(Govoriš kohezijsko? Ljubljana, 14. marec 2019).

 Sestanek z Združenjem za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije
o možnostih sodelovanja z Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo 
(11. april 2019).

 Udeležba na redni skupščini Slovenskega politološkega društva (11. april 2019).

 Udeležba  na  tematskem  posvetu  "O  razvoju  na  znanju  temelječe  družbe"  (Govoriš
kohezijsko? Ljubljana, 18. april 2019).

 Udeležba  na  okrogli  mizi  na  temo  odvisnosti  od  elektronskih  komunikacij,  Fakulteta  za
računalništvo in informatiko (20. maj 2019).

 Udeležba na Pikniku odprte kode 2019 Društva uporabnikov Linuxa Slovenije (1. junij 2019).

 Udeležba  na  zaključnem  dogodku  "Kaj  se  nam  obeta  po  2020?"  (Govoriš  kohezijsko?
Ljubljana, 10. junij 2019).

 Udeležba na generalni skupščini  European Citizens Action Service (videokonferenca) (19.
junij 2019).

 Sestanek z  Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije  o možnostih sodelovanja z Mrežo
nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (25. julij 2019).

 Pridružitev  pozivu  civilne  družbe  Vladi  Republike  Slovenije,  naj  podnebne  spremembe
prepozna  kot  nacionalno  krizo  ter  jih  začne  prioritetno  in  sistemsko  obravnavati  (9.
september 2019).

 Udeležba na sestanku Predsedovanje Slovenije EU – aktivnosti NVO (CNVOS, 16. september
2019).

 Srečanje  s  predstavniki  poljske  nevladne  organizacije  Civil  Affairs  Institute  na  temo  e-
participacije v Sloveniji (Ljubljana, 8. oktober 2019).

 Udeležba  na  sestanku  upravnega  odbora  Slovenske  digitalne  koalicije  za  organizacijo
letnega foruma koalicije (GZS, 17. oktober  2019).

 Udeležba  na  sestanku  upravnega  odbora  Slovenske  digitalne  koalicije  za  organizacijo
letnega foruma koalicije (GZS, 22. oktober 2019).
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 Udeležba  na  delavnici  Razvoj  projektnih  idej  za  okrepljeno  zagovorniško  vlogo  civilne
družbe za razpis program ACF v Sloveniji (Ljubljana, 4. november 2019).

 Udeležba  na  sestanku  upravnega  odbora  Slovenske  digitalne  koalicije  za  organizacijo
letnega foruma koalicije (GZS, 5. november 2019).

 Udeležba na prostovoljni delovni akciji Društva računalniški muzej (8. november 2019).

 Udeležba na dogodku "Boljše politike za boljšo družbo / Družbeni transformaciji naproti"
(Državni zbor Republike Slovenije, 15. november 2019).

 Udeležba na konferenci GoDigital 2019 "Podatki in umetna inteligenca" (Brdo pri Kranju, 19.
november 2019). 

 Sestanek s Centrom SRIP pametna mesta in skupnosti o možnostih sodelovanja z Mrežo 
nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (5. december 2019).

 Srečanje z Njegovo Ekscelenco Olavom Berstadom, veleposlanikom Kraljevine Norveške na 
temo e-participacije v Sloveniji (Ljubljana, 13. december 2019).

 Udeležba regionalni konferenci 1st Southeast Europe Smart Society Conference (Ljubljana, 
20. december 2019).

 Sodelovanje na srečanjih Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (10 
srečanj).

Moderiranje soočenja političnih strank in kandidatnih list na volitvah v Evropski Parlament 2019 na temo Evropske
digitalne agende na 5. Dnevu vključujoče informacijske družbe "Za internet ljudi" (Ljubljana, 17. maj 2019). Fotografija:

Društvo Ljudmila.
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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 2019.

7.1 Objave, intervjuji, nastopi in omembe v medijih

 Nastop  v  Dnevnikovem  izboru  o  preizkušnjah  pred  Evropsko  unijo  v  2019.  Dnevnik  TV
Slovenija, 2. januar 2019.

 Komentar za članek Gangsterski digitalni habitat, ki ogroža demokracijo. Večer, 22. februar
2019.

 Intervju na temo e-participacije. Radio študent, 26. februar 2019.

 Pogovor  o  vključevanju  javnosti  v  programiranje  evropske  kohezijske  politike.  Radio
Študent, 30. april 2019.

 Pogovor za članek Digitalizirana republika, kjer je obiskovanje uradov preteklost. MMC RTV
SLO, 15. december 2019.

7.2 Sporočila za javnost

 Sporočilo  za  javnost  ob forumu Slovenske  digitalne koalicije.  Mreža  NVO za  vključujočo
informacijsko družbo, 26. november 2019.

 Sporočilo  za  javnost  ob  mednarodnem  dnevu  telekomunikacij  in  informacijske  družbe.
Mreža NVO za vključujočo informacijsko družbo, 17. maj 2019.

Nastop direktorja zavoda INePA mag. Simona Delakorde v Dnevniku TV Slovenija, 2. januar 2019.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2019

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2019

 Pridobitev enega projekta ali naročila na področju delovanja zavoda.

 Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih ali domačih konferencah.

 Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

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

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

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

 Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda do leta 2022.

 Projektno sodelovanje zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji ter nevladnimi 
organizacijami na evropski ravni.

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

Neuresničena načrtovana aktivnost zavoda INePA v letu 2019:

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

Neuresničena načrtovana aktivnost  v letu 2019 ni vplivala na rezultate in delo zavoda.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2020

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2020 bodo usmerjene na naslednja področja:

1) Pridobitev enega projekta ali naročila na področju dejavnosti, za katere je zavod registriran.

2) Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih ali domačih konferencah.

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 do leta 2022.

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

9) Sodelovanje zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji ter nevladnimi organizacijami na 
evropski ravni.

10) Vključevanje zavoda v oblikovanje političnih in zakonodajnih dokumentov države Slovenije na 
področju informacijske družbe z vidika vključevanja socialnih in človeških razsežnosti digitalizacije.

11) Zagovorništvo na področju razvoja podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru Mreže 
NVO za vključujočo informacijsko družbo.

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2020 predstavljajo nadaljevanje 
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 osredotoča 
pomemben del svojih aktivnosti na področje mreženja, zagovorništva in krepitve kapacitet 
nevladnih organizacij kot deležnika na področju digitalizacije Slovenije.
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X. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2019

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:

 Uvodna pojasnila

 Pojasnila k postavkam v BILANCI STANJA

 Pojasnila k postavkam v IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

UVODNA POJASNILA

Računovodski izkazi so izdelani na podlagi Zakona o računovodstvu, v skladu z Uvodom v SRS, v
skladu s SRS 34(2016) in Pravilnikom o računovodstvu Zavoda INePA, v katerem so opredeljena
natančnejša pravila računovodskega obravnavanja posameznih bilančnih kategorij.

Pri sestavljanju računovodskih izkazov smo upoštevali temeljni računovodski predpostavki nastanka
poslovnih  dogodkov  in  upoštevanje  časovne  neomejenosti  delovanja.  Računovodski  izkazi
prikazujejo verodostojnost podatkov o premoženjskem, materialnem in finančnem stanju zavoda.

Zavod  INePA  vodi  svoje  poslovne  knjige  po  načelu  dvostavnega  knjigovodstva  in  po  svojem
kontnem planu na podlagi Enotnega kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe
zasebnega prava, ki ga je sprejel  Slovenski inštitut za revizijo. Računovodske usmeritve, izbrane in
uporabljene pri obravnavi poslovnih dogodkov, se med letom niso spreminjale.

Odhodki in prihodki, ki se odvzamejo iz davčne osnove, se ugotavljajo po dejanskih podatkih ali
sorazmerno.  Sorazmerni  del  odhodkov  se  izračuna  kot  enak  odstotek  oz.  delež  odhodkov
nepridobitne dejavnosti v celotnih odhodkih, kot je odstotek oz. delež prihodkov od nepridobitne
dejavnosti. 

Poslovanje Inštituta za elektronsko participacijo je potrdil svet zavoda na korespondenčni seji 29.
februarja 2020.

POJASNILA K BILANCI STANJA

1 SREDSTVA

Konto 04: med opredmetenimi OS izkazujemo računalnik, nabavljen v decembru 2019 v znesku
882,24 €.

Konto 11: denarna sredstva na računu na dan 31.12.2019 v znesku 5.696,66 €. 

Konto 16: terjatev za preplačilo DDPO za leto 2019 v znesku 57,34 €.

Konto 19: izkazujemo še ne zaračunane prihodke za projekt SMARTeD, za katere še ni bilo plačila,
stroški pa so nastali v obračunskem obdobju v znesku 2.500,00 €.

SKUPAJ VSA SREDSTVA za leto 2019 znašajo 9.136,24  €.
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2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Konto 90:  predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00 €.

Konto 93:  izkazujemo čisti presežek prihodkov tekočega leta v znesku  218,83 €.  Tako znaša  čisti
presežek prihodkov na dan 31.12.2019 6.556,03 €.

Konto 22: obveznost do dobavitelja, plačano v februarju 2020 v znesku 106,20 €.

Konto 25: kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med temi obveznostmi so izkazane obveznosti za plače, nadomestila plač, obveznost za davek iz
dohodka in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zneski predstavljajo obračunane stroške dela za
mesec december 2019, izplačane v letu 2020. 

Kratkoročne obvez. za čiste plače  901,23 €
Kratkoročne obvez. za prispevke  501,70 €
Kratkoročne obvez. za davke  124,72 €
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  846,36 €
Skupaj 2.374,01 €

Skupaj KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.480,21 €

SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV za leto 2019 znašajo 9.136,24 €.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

3 ANALIZA PRIHODKOV

Poslovni prihodki iz sredstev javnih financ:

Projekt PRO-NVO-VID 20.000,00 €
Projekt SMARTeD 2.500,00 €
Društvo za podporo civilne družbe  500,00 €
Društvo GEOSS 250,00 €
Skupaj 23.250,00 €

Poslovni prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti:

Center za politike prostora 1.393,00 €
European University Institute Italy 500,00 €
Akademija za politični menedžment 104,00 €
Center za mobilnost in EU programe 100,00 €
Skupaj 2.097,00 €

Podrobnejša obrazložitev financiranja dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.

Skupaj vsi poslovni prihodki zavoda v letu 2019 znašajo 25.347,00 €
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4 ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV 

Stroški storitev 

Organizacija dogodkov 3.000,00 €
Službena potovanja 846,36 €
Internetne storitve 274,12 €
Plačilni promet 144,73 €
Reprezentanca 113,30 €
Drugi stroški 27,45 €
Skupaj 4.405,96 €

Stroški dela

Izkazujemo stroške 1 zaposlenega za 12 mesecev. Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po 
kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

Plače zaposlenih 15.748,50 €
Prispevki za socialno varnost 2.535,60 €
Drugi stroški dela 2.288,11 €
skupaj 20.572,21 €

Drugi  poslovni odhodki

Članarina CNVOS 150,00 €

Skupaj vsi stroški in odhodki v letu 2019 znašajo 25.128,17 €.
Skupaj vsi prihodki v letu 2019 znašajo 25.347,00 €.

V letu 2019 je bil ugotovljen  presežek prihodkov 218,83 €. Presežek prihodkov nad odhodki se
uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti kot je določeno v aktu o ustanovitvi.

Pojasnila k računovodskim izkazom je pripravila
Branka Delakorda
Računovodstvo Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo

Odgovorna oseba za pripravo poslovnega poročila:
mag. Simon Delakorda
direktor Zavoda Inštitut za elektronsko participacijo

Ljubljana, 14. februar 2020
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