Inštitut za elektronsko participacijo (INePA)
Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
Tel.: 041 365 529
davčna številka: SI 64376435
spletna stran: www.inepa.si

Poslovno poročila o delu
Zavoda INePA - Inštituta za elektronsko participacijo
v letu 2008
(potrjen na korespondenčni seji sveta Zavoda INePA, 24. februarja 2009)

I. Uvod
V letu 2008 je bila večina aktivnosti na inštitutu usmerjenih 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 in administrativnoračunovodskega poslovanja v skladu z obstoječo zakonodajo. Za zagotavljanje naštetih aktivnosti
sta bili v mesecu marcu realizirani dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in
razvijalca informacijskih sistemov e-participacije.
Letni proračun zavoda v letu 2008 je znašal 26.433,66 EUR. Dobra polovica sredstev (64%) je
prišla iz naslova evropskih projektov. Vsi prihodki so nastali izključno iz opravljanja dejavnosti
inštituta na področju e-participacije in e-demokracije, za katere je zavod registriran po aktu v
ustanovitvi.
II. Projekti zavoda v letu 2008
1.) Projekt Predsedovanje.si (moderiranje, urednikovanje in vzdrževanje Informacijsko –
komunikacijski spletnega portala za vključevanje civilne družbe v predsedovanje države Slovenije
Evropski uniji v letu 2008.) www.predsedovanje.si.
2.) Dvoletni projekt Moderiranje in vzdrževanje komunikacijskih orodij na spletni strani
Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za leto 2008/2009 www.europarl.si.
3.) Vzpostavitev, urednikovanje, promocija in strokovna podporo za spletni portal
www.okno.cnvos.si z orodji e-participacije za 10 nevladnih organizacij.
4.) Izdelava analize Stanje in potrebe slovenskih mrež nevladnih organizacij in posameznih
nevladnih organizacij na področju razvoja in uvajanja novih informacijsko-komunikacijskih rešitev
za e-komuniciranje
5.) Dvoletni pilotni projekt Online Participation of Citizens in EP Committee activities. Pilotni
Projekt EP-07-01-012, razpis 2007/01. Nacionalno moderatorstvo portala www.ourclimate.eu in
izvedba prvega uspešnega primera video e-participacije 2.0 na portalu www.sodeluj.net z evropsko
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poslanko dr. Romano Jordan Cizelj.
6.) Triletni projekt Empowerment of NGOs for active public participation in Slovenia (short title:
NGOs in decision-making process, fundacija CEE Trust). Strokovna podpora, vzpostavitev in
moderiranje orodij e-participacije na portalu www.sodeluj.net.
7.) Spletna promocija projekta European Citizens' Consultations 2009.
8.) Projekt „Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga“ (moderiranje in
vzdrževanje spletnega foruma).
9.) Vzpostavitev donacijske sheme za programsko opremo za nevladne organizacije TechSoup
Global.
III. Ostale aktivnosti v letu 2008
- vzpostavitev spletne strani sindikata nevladnih organizacij http://www.sindikatnvo.si/
- izvedba delavnice E-participacija in odprtokodni programi (2. konferenca nevladnih organizacij
Podravja »Skupaj smo močnejši«, 17. oktober 2008)
- priprava Predloga projektnih dejavnosti na področju e-participacije NVO mreže CNVOS za
Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih NVO
stičišč
- priprava Dopolnil k predlogu PLANA C - Pobude za uresničevanja trajnega civilnega
dialoga
- priprava Predlogov za krepitev procesov vzpostavljanja civilnega dialoga v Sloveniji z orodji
video e-participacije
- moderatorska poročila spletnih razprav in posvetovanj v okviru projektov
- sodelovanje pri pripravi regionalne konference „Challenges of SE Europe development and the
role of eDemocracy”, Belgrade, may 2009.
- objavljenih novic s področja e-participacije in e-demokracije na nevladnem portalu
www.cnvos.info
- Zavod INePA je postal član mreže in razvojnega centra CNVOS (Zavod Center za informiranje,
sodelovanje in razvoj NVO)
- Zavod INePA je postal član projektne mreže SZTK (Slovenska zveza za tobačno kontrolo)
- intervjuji za televizijske in časopisne medije (MAG, Dnevnik, Žurnal 24, Nedeljski tednik, Studio
City itd)
- projektno sodelovanje z več kot 30 različnimi nevladnimi organizacijami.
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IV. Sodelovanje na znanstvenih in strokovnih konferencah ter ostalih dogodkih
- Young People and eParticipation in Slovenia: the case of Citizen's Forum. CIVICWEB seminar
London, UK, 4.-5. februar 2008.
- prispevek Increasing Transparency of Public Life with e-Access to Public Information. Citizens on
Guard of Public Interest. Watchdog Activities - Favorable Environment and Occurrence, 13.-14.
marec 2008. Stefan Batory Foundation, Varšava, Poljska.
- Prispevek „Zakaj e-demokracija v javni upravi? - družboslovni pogled“. Mednarodno
posvetovanje / International symposium Sistemi za upravljanje z dokumenti DOK_SIS 2008 /
Document Management Systems DOK_SIS 2008, Kranjska gora, 24. - 26. september 2008.
- Izzivi tehnokratskega razumevanja e-participacije državljanov v slovenski e-upravi. Znanstvena
konferenca "Information and Communication Technologies: form Modern to Information Society".
Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo mesto, 20. september 2008.
- Slovenska e-demokracija v globalni perspektivi: stanje in izzivi. 15. konferenca Dnevi slovenske
informatike Grand hotel Bernardin v Portorožu, 10. april 2008.
- E-demokracija v slovenskem nevladnem sektorju. 2. konferenca nevladnih organizacij Podravja
„Skupaj smo močnejši“ Hotel Bellevue, Maribor, 17. oktober 2008.
- Izkušnje z e-participacijo v civilnem dialogu na ravni EU: prakse slovenskih NVO. Festivala
LUPA. Okrogla miza CIVILNI DIALOG V EVROPSKI UNIJI 23. september 2008, KUD France
Prešeren, Ljubljana.
- Možnosti vključevanja E-participacije občanov v občinah. 33. sestanek Komisije za e –
poslovanje, Skupnost občin Slovenije 29. 10. 2008, MVZT, Ljubljana.
- e-Participation in Slovenian e-Government. Information and Communication Technologies:
from Modern to Information Society. Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto 19.-20.
september 2008.
- E-demokratični učinki spletnih razprav na portalu Predsedovanje.si. Posvet „Izmenjava stališč o
dosežkih slovenskega predsedovanja Svetu EU in vključenosti civilne družbe“ Center Evropa,
Ljubljana, 3. julij 2008
- Projekti Inštituta za elektronsko participacijo na področju kvalitete življenja in javne participacije.
7. festival nevladnih organizacij -LUPA, 22.-26. september 2008. Koristi interneta in spletnega
videa na področju kvalitete življenja in javne participacije, Kiberpipa, 26. september 2008.
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- Aktivnosti na področju tehnične vzpostavitve, svetovanja, podpore in promocije orodij eparticipacije za nevladne organizacije (končno poročilo). Projekt Informacijska in strokovna
podpora za razvoj, sodelovanje in aktivno vključevanje NVO; področje 4. Razvoj in uvajanje novih
IKT rešitev; dejavnost 4.3 E-participacija.
- Vključevanje NVO v predsedovanje Svetu EU preko portala Predsedovanje.si. Posvetovanje
Medkulturni dialog – aktivnosti institucij in NVO v času slovenskega predsedovanja Svetu EU,
Center Evropa, 12. februar 2008
- Stanje in potrebe slovenskih mrež nevladnih organizacij in posameznih nevladnih organizacij na
področju razvoja in uvajanja novih informacijsko-komunikacijskih rešitev za e-komuniciranje.
(Spletni vprašalnik v okviru projekta Informacijska in strokovna podpora za razvoj, sodelovanje in
aktivno vključevanje NVO, področje 4. Razvoj in uvajanje novih IKT rešitev, dejavnost 4.1 Analiza
stanja IKT med NVO in identifikacija virov informacij)
- Končno poročilo spletne razprave na temo „Vloga predsedujoče države Evropski uniji in
vključevanje nevladnih organizacij v predsedovanje“ na forumu Predsedovanje.si.
V. Načrtovane aktivnosti v letu 2009
Načrtovane aktivnosti zavoda v letu 2009 bodo usmerjenje v nadaljevanje izvajanja večletnih
projektov v teku (VIDI, eCommittee, Informacijska pisarna EP za Slovenijo, TSG, CEE Trust, itd.)
in pridobivanje novih. Sodelovanje in predstavljanje strokovnih prispevkov na domačih in tujih
konferencah (Dnevi Slovenske informatike 2009, eConference Bled 2009, Linz 1st International
eParticipation conference, itd.) ter priprava nacionalnega posveta na temo e-demokracije v
Državnem zboru. Zavod bo aktivno sodeloval tudi pri vzpostavitvi vsebine mreže nevladnih
organizacij na področju IKT in informacijske družbe. V letu 2009 je predvidena tudi vzpostavitev
celostne grafične podobe inštituta in prenovljene spletne strani.
Pripravil
Simon Delakorda, direktor
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Pojasnila k računovodskim izkazom Zavoda INePA
za poslovno leto 2008
Računovodski izkazi so izdelani na podlagi Zakona o računovodstvu, v skladu s splošnimi SRS, v
skladu s SRS36 in pravilnikom o računovodstvu zavoda ter prikazujejo verodostojnost podatkov o
premoženjskem, materialnem in finančnem stanju zavoda.
I. Izkaz prihodkov in odhodkov
Prihodki iz poslovanja v znesku 26.434 evrov so nastali iz opravljanja lastne dejavnosti, za katere je
zavod ustanovljen. Prihodki so iz projektne dejavnosti (kar je razvidno iz poslovnega poročila), ki
se opravlja na osnovi pogodb za nepridobitne nevladne organizacije zasebnega prava in pravne
osebe mednarodnega prava.
Odhodki so v celoti povezani z osnovno dejavnostjo zavoda, porabljeni so za delovanje in razvoj
zavoda. Stroški so knjiženi v bruto znesku, ker smo zavezanec za DDV postali v januarju 2009.
Stroški materiala so nastali zaradi vzdrževanje programske opreme.
Stroški storitev so domene spletnih strani, stroški podizvajalcev, strokovno izobraževanje, najem
prostora na strežnikih in bančni stroški.
Stroški dela od 1.4.2008 dalje vključujejo stroške dveh zaposlenih na delovnih mestih vodje
projektov e-participacije in razvijalca informacijskih sistemov e-participacije (ena zaposlitev
predstavlja zaposlitev za polovični delovni čas). Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po
kolektivni pogodbi za negospodarstvo, stroški v zvezi z delom pa se obračunavajo po uredbi do
višine, ki se ne šteje v davčno osnovo.
Amortizacija za lastna OS (prenosni računalnik HP) se obračuna glede na dobo ocenjene
koristnosti (33,33 %).
Presežek prihodkov v znesku 351 evrov je v celoti nastal iz pridobitne dejavnosti in se zmanjša za
davek iz dohodka. Pokrivamo tudi izgubo v znesku 100 iz prvega leta poslovanja.
II. Bilanca stanja
Med sredstvi izkazujemo lastno opremo - sedanjo vrednost (prenosni računalnik HP) in denarna
sredstva na računu.
Med obveznostmi do virov sredstev je izkazan ustanovitveni vložek ustanovitelja, presežek
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prihodkov in kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih plač in poračuna plač za
december 2008 in izplačanih v januarju 2009.
Ljubljana, 26.2. 2009
Pripravila Branka Delakorda
Grafikon št. 1: Struktura prihodkov Zavoda INePA v letu 2008
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Grafikon št. 2: Struktura odhodkov Zavoda INePA v letu 2008
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