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I. UVOD
V letu 2010 je Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) v okviru projektnih aktivnosti,
strokovnih dejavnosti, mreženja s sorodnimi organizacijami, krepitve medijske in javne
prepoznavnosti ter poslovanja v skladu z obstoječo zakonodajo dosegel naslednje rezultate na
področju e-participacije in e-demokracije:
- uspešno zaključil sodelovanje na svojem prvem evropskem projektu (VIDI) v 7. Okvirnem
programu EU;
- začel z izvajanjem štirih novih projektov;
- predstavili 14 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih ter forumih 11
prispevkov v letu 2009);
- izvedel prve prostovoljne in družbeno-odgovorne aktivnosti;
- okrepil projektna in vsebinska partnerstva z relevantnimi akterji na področju e-participacije in z
njo povezanimi področji ter vzpostavil nova partnerstva (2 nova partnerstva v primerjavi z letom
2009);
- okrepil prepoznavnost v širši strokovni in laični javnosti (več kot 15.000 obiskov posameznih
uporabnikov interneta na spletnih straneh projektov in spletni strani zavoda ter 120 prijateljev
zavoda na Facebook-u, 77 prijateljev v letu 2009);
- zaposlil novo projektno sodelavko in povečal število zaposlenih na 3;
- prvič presegel več kot 60% delež prihodkov iz naslova svetovanja, analiz in strokovnih
prispevkov.
Letni proračun zavoda v letu 2010 je znašal 102.722,72 evrov. Prihodki zavoda so, upoštevajoč
razmejitve za več letne projekte, znašali 65.727,44 evrov. Večina prihodkov (85%) je pridobljenih iz
naslova evropskih projektov. Vsi prihodki zavoda v letu 2010 so nastali izključno iz opravljanja
dejavnosti inštituta na področju e-participacije in e-demokracije, za katere je zavod registriran v
skladu z Aktom o ustanovitvi. V primerjavi z letom 2009 se je proračun zavoda povečal za 183%
(55.881,00 evrov), v primerjavi z letom 2008 pa za 388% (26.433,66 evrov). 8. aprila 2010 je bila
za predstavnico ustanovitelja v svetu Zavoda INePA imenovana Vita Habjan.

II. Predstavitev zavoda
Zavod INePA - Inštitut za elektronsko participacijo je zasebni zavod ustanovljen 27.11.2007. Zavod
je prva nepridobitna nevladna organizacija na področju e-demokracije in e-participacije v Sloveniji,
ki izvaja aplikativne in razvojne projekte ter strokovne, svetovalne, zagovorniške in povezovalne
dejavnosti za nevladne organizacije, institucije EU in posameznike, ki si prizadevajo za krepitev
demokracije in politične participacije s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Inštitut
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 mreže za Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja za informiranje,
mreženje, krepitev in participacijo NVO, delujočih na področju zdravja na nacionalni in EU ravni.
Leta 2009 je bil zavod uvrščen na seznam ključnih akterjev eParticipacije v EU (poročilo European
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eParticipation Study).
Vodstvo zavoda predstavlja ustanovitelj in direktor zavoda mag. Simon Delakorda. Člani sveta
zavoda so: Primož Šporar, univ. dipl. prav., predstavnik zainteresirane javnosti, Vita Habjan, univ.
dipl. prav., predstavnica ustanovitelja in Matej Delakorda, univ. dipl. soc., 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 (Arctur d.o.o.). Zavod ima 3 zaposlene sodelavce.
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 večina 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 in administrativno-računovodskega
poslovanja v skladu z obstoječo zakonodajo. Za zagotavljanje naštetih aktivnosti sta bili v marcu
2008 realizirani prvi dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in razvijalca
informacijskih sistemov e-participacije.
V letu 2009 je zavod dosegel naslednje rezultate na področju e-participacije in e-demokracije:
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 3000
posameznikov, organizacij, članov Evropskega parlamenta in državnih institucij; objavil 4
strokovne članke in predstavili 7 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih
ter forumih; postal član Vseevropske mreže za eParticipacijo (PEP-NET), CEE Citizens Network in
razvojnega centra CNVOS; imel 15 objav v tiskanih, elektronskih in spletnih medijih; 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 svetovnih gospodarski in finančni krizi, ki se je poznala predvsem pri
zamudah izplačil za opravljeno delo s strani naročnikov.

III. Projekti zavoda v letu 2010
3.1 Zavod kot nosilec projekta
- Dvoletni projekt "Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v Sloveniji" (Javno naročilo
EP/DGCOMM/LJ/NP/2010/5, Evropski parlament Informacijska pisarna za Slovenijo, 2010/2011).
Spletna podpora državljanskim forumom v regijah, spletna posvetovanja s poslankami in poslanci iz
Slovenije (http://www.evropske-razprave.si/), vzdrževanje interaktivnih komunikacijskih orodij na
spletni strani IPEP (http://www.europarl.si/) in strokovno svetovanje ter inovativno vključevanje
socialnih mrež v komunikacijske akcije IPEP (http://www.europarl-info.si/). Višina projekta znaša
44.000,00 evrov (naročnik Informacijska pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo).
3.2 Zavod kot partner na projektu
- Enoletni projekt "Organizacija in izvedba posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah"
(javno naročilo UP/2010-01/UKOM, Partnerstvo med Evropsko komisijo in Vlado RS pri
komuniciranju evropskih vsebin). Vzpostavitev in upravljanje spletnega portala, pripravo in
moderiranje spletnih razprav, spletna promocija razprav in sopripravo poročil spletnih razprav o
podnebno-energetskih zavezah Slovenije (http://www.slovenija-co2.si/). Finančni delež zavoda
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znaša 17 % vrednosti projekta oz. 8.940,00 evrov (naročnik Urad Vlade RS za komuniciranje).
- Triletni projekt "Puzzled by Policy" (Javni razpis ICT PSP, FP7 Programme, Evropska komisija,
2010/2013). Zavod nastopa kot vodilni partner delovnega sklopa št. 4 – Pilot Implementation, ki se
nanaša na koordinacijo implementacije in promocije spletne aplikacije PbyP ter procesov eparticipacije na področju migracijskih politik v štirih pilotnih državah Grčija, Italija, Madžarska in
Španija http://www.puzzledbypolicy.eu/. Finančni delež zavoda znaša 5,2 % vrednosti projekta oz.
102.075,00 evrov (50 % sofinanciranje s strani Evropske komisije).
- Triletni projekt "Empowerment of NGOs for active public participation in Slovenia (NGOs in
decision-making process, fundacija Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe 20082010 – Ogledalo vladi". Strokovna podpora, tehnična vzpostavitev in moderiranje orodij eparticipacije pri vključevanju nevladnih organizacij v oblikovanje predlogov zakonodaje na portalu
http://www.sodeluj.net/. Koordinator projekta Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC. Finančni delež zavoda znaša 14 % vrednosti projekta oz. 9.736,00 evrov (80% sofinanciranje s
strani PIC).
- Dvoletni pilotni projekt "VIDI - Visualising the Impact of the legislation by analysing public
DIscussions using statistical means" (EP-08-01-014 2009/2010). Vzpostavitev naprednih orodij
vizualizacije spletnih razprav na forumu Evropske razprave http://www.evropske-razprave.si/.
Koordinator projekta FZI Forschungszentrum Informatik http://vidi-project.eu/. Finančni delež
zavoda na projektu znaša 6,5 % oz. 48.780,97 evrov (75 % sofinanciranje s strani Evropske
komisije). Projekt zaključen.
- Enoletni projekt "Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni" (javni
razpis "Spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in
2010"; Ur. l. RS, št. 40, 44 in 46). Izvedba aktivnosti A11 - analiza delovanja sistema odprtega
okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni http://www.obcine.net/agora/. Finančni delež
zavoda znaša 2.5 % vrednosti projekta oz. 6.790,00 evrov (60 % sofinanciranje, naročnik
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropska unija v okviru Evropskega sklada
za regionalni razvoj). Projekt zaključen.
- Projekt Internetna peticija za sofinanciranje NVO (tobačni evro)
http://www.sodeluj.net/peticija_tobacni_evro/. Projekt "Vzpostavitev in razvoj podpornega okolja
za informiranje, mreženje, krepitev in participacijo nevladnih organizacij, delujočih na področju
zdravja na nacionalni in EU ravni". Vrednost projekta 480,00 evrov (naročnik Slovenska zveza za
tobačno kontrolo). Projekt zaključen.

IV. Ostale aktivnosti v letu 2010
4.1 Prostovoljne in družbeno odgovorne aktivnosti
- Prejeto priznanje za sodelovanje na tekmovanju za Sončno osebnost oz. skupino leta 2009 za
projekt programski paket OKNO – Odprta koda za nevladne organizacije v sodelovanju s COKS,
CNVOS in Zavodom PIP – regionalnim stičiščem NVO Podravja.
- Udeležba na vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu (organizacija skupine
INePA ter posvojitev in očiščenje divjega odlagališča 563 Medni graben)
http://www.facebook.com/group.php?gid=117320621613123.
- Sodelovanje v akciji zbiranja prispevkov za odprto brezžično omrežje Ljubljane (wlan Ljubljana).
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Cilj akcije je bil zbrati sredstva za nakup opreme in pokrivanje drugih materialnih in obratovalnih
stroškov omrežja.
4.2 Mreženje zavoda
- vsebinsko sodelovanje s Centre for eGovernance Development for South East Europe (delavnice,
konference in študije)
- vsebinsko sodelovanje z InCo gibanjem za inovativni preboj Slovenije (konference)
- vsebinsko sodelovanje z mrežo Free Software Foundation Europe (informiranje javnosti)
- aktivno sodelovanje v obliki pridruženega članstvo v Vseevropski mreži za eParticipacijo PEPNET (sodelovanju v spletnem intervjuju na temo eParticipation in Central and Eastern Europe: The
big questions ter objave na spletnem dnevniku mreže),
- aktivno sodelovanje v obliki polnopravnega članstva v mreži CEE Citizens Network (strokovna
skupina za eParticipacijo in Citizen's participation week 20.-26. September 2010 – Facebook,
spletni vprašalnik, delavnica in promocijska stojnica)
- članstvo v razvojnem centra Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij,
- mreženje zavoda na Facebooku http://sl-si.facebook.com/zavod.inepa (120 prijateljev v letu 2010,
77 prijateljev v letu 2009).
4.3 Delavnice, seminarji in predstavitve
- Elektronska participacija državljanov kot politično razmerje na primeru oblikovanja politik
Evropske unije. Vabljena predstavitev na predavanju Aktivno državljanstvo, društvo Terra Libera,
14. januar 2010, Trbovlje.
- Zakaj je virtualna demokracija v Evropski uniji zgolj navidezna? Predavanje v Kiberpipi, 26.
januar 2010, Ljubljana. Video zapis predavanja: http://video.kiberpipa.org/media/POT_Simon_DelakordaZakaj_je_virtualna_demokracija/play.html.
- Does e-participation change anything for watchdogs? The EU context. Vabljeno predavanje na
seminarju za nevladne organizacije Where there is a will there is a way, how watchdog activities
change the world, the Association of Leaders of Local Civic Groups, 11.-12. marec 2010, Varšava.
- eParticipation in the CEE: NGO's perspective. Citizens Participation University 2010, Civil
College Foundation in Central and Eastern European Citizens Network, 20.-24. julij 2010,
Kunbabony, Madžarska.
- Deliberation challenges for articles 6,7 & 8: the case of Citizen's forum. Workshop on Electronic
Information Tools to Support the Implementation of the Aarhus Convention in South-Eastern
Europe, UNECE, 25. in 26. november 2010, Skopje, Makedonija.
- Predstavitev projekta AGORA na stojnici Festivala NVO Lupa, 30. september 2010, Prešernov
trg, Ljubljana.
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- The Renaissance for e-Governance & SEE. Moderiranje delavnice Institutional framework for
implementing information society in SEE region. CeGD, 5. oktober 2010 Portorož.
- Razprava Mladi in internet. Zavod Za in Proti, 4. novemeber 2010, Kibla, Maribor.
- Okrogla miza lokalne volitve – perspektiva e-volitev. Vabljeno uvodno predavanje. Skupnost
občin Slovenije, 16. december 2010, Ljubljana.
4.4 Sporočila za medije, intervjuji in izjave za javnost
- Slovenci so najbolj podnebno ozaveščeni, RTVSLO, 2. januar 2010
(http://www.rtvslo.si/tureavanture/novice/slovenci-so-najbolj-podnebno-ozavesceni/220430).
- Izjava za prispevek Velenjsko TV, 5. januar 2010.
- Intervju za spletni dnevnik Aktualno 2.0 z naslovom Nove dimenzije družbenega sodelovanja, 3.
marec 2010 http://www.aktualno.biz/2010/03/nove-dimenzije-druzbenega-sodelovanja.html.
- Spletni klepet v okviru vseevropskega posvetovanja eParticipacija v srednji in vzhodni Evropi:
ključna vprašanja, katerega je organizirala Vseevropska mreža za e-participacijo (PEP-NET), 21.
april 2010 (http://pep-net.eu/blog/2010/04/21/live-chat-no-3-simon-delakorda-director-of-inepa/).
- Odprto pismo medijem glede napačne uporabe besede heker. Pripravila FSFE Fellowship skupina
Slovenija, sopodpisniki COKS, INePA, LUGOS, Kiberpipa in Ljudmila, 9. avgust 2010 (dostopno
na http://sl-si.facebook.com/notes/in%C5%A1titut-za-elektronsko-participacijo-inepa/odprto-pismo-medijem-gledenapa%C4%8Dne-uporabe-besede-heker/417460821831).
- Mladi vidijo internet tudi kot sredstvo za demokratizacijo družbe, Večer, 7. november 2010
(dostopno na http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010110705590925).
- E-participacija v lokalnih skupnostih, Finance, str. 19, 14. november 2010
- Na medmrežju najdeš vse: od blata do zlata, Nedeljski dnevnik, 8. december, 2010 (dostopno na
http://www.dnevnik.si/nedeljski_dnevnik/tema_tedna/1042408581)
- Pa ne spet referendum, Večer, 14. december 2010 (dostopno na
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2010121405601262).

4.5 Strokovna omizja
- Strokovno omizje "Izzivi in obeti za e-participacijo v lokalnih skupnostih – projekt AGORA". 30.
september Ljubljana.

V. Sodelovanje na znanstvenih in strokovnih konferencah ter vabljena
predavanja
- Mapping eDemocracy in SEE: from UN eParticipation index to NGOs cases in Slovenia. 11. Bled
Forum o Evropi z naslovom Prihodnost informacijske družbe in izzivi za upravljanje, CeGD, 10.7

12. marec 2010, Bled. Video zapis predavanja: http://videolectures.net/forum2010_delakorda_meis/.
- Inštitut za elektronsko participacijo kot civilnodružbeni igralec na področju e-participacije kot
javne politike v EU. Vabljeno predavanje pri predmetu Uvod v analizo politik, Fakulteta za
družbene vede, 18. marec 2010, Ljubljana.
- Strengthening Public Health Dialogue in Slovenia by NGO's e-participation initiatives.
Mednarodna konferenca Krepitev dialoga in vloge NVO v javnem zdravju v RS in EU, vsebinska
mreža NVO varujejo naše zdravje, 26. marec 2010, Ljubljana.
- 3. Konferenca o inovacijskem komuniciranju, InCo konferenca 2010, Družbene inovacije - vloga
civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora, 8. april 2010, Ljubljana.
- 4th International Conference on E-Democracy, 6.-7. maj 2010, Danube-University Krems,
Austrija.
- ECI Summit, Salzburg Universit, 8.-9. maj 2010, Avstrija.
- 5 zgodb o demokratičnih potencialih interneta. Vabljeno predavanje pri predmetu Internetni
praktikum, Fakulteta za družbene vede, 13. maj 2010, Ljubljana.
- Strengthening public e-participation in democratic political processes: experiences from Slovenia.
Konferencija "Novi oblici komunikacije s građanima", National Assembly of Croatia, 24. maj 2010,
Zagreb, Hrvaška.
- Crisis of politics and institutionalisation of a new forms of democratic e-participation in the
European Union. Politics in crisis: crisis policies, crisis of politics, XXI. Slovenian Political Science
Conference. 28. maj 2010, Portorož.
- e-Participation: Better parliament-to-citizen communication. International e-Democracy
conference ICT, a driver for improving democracy, Nextsense in CeGD, 12.-14. september 2010,
Ohrid, Makedonija.
- PEP-NET Summit, 23. september 2010, Hamburg, Nemčija.
- E-participation: NGOs way to innovative democratic dialogues. InCo/Change The Game
Iniciativa v Državnem svetu 2010 na temo vpliva civilnih iniciativ na razvoj inovacijskega prostora,
18. oktober 2010, InCo gibanje za inovativni preboj Slovenije, Ljibljana.
- Challenges of on-line deliberation: the case of Citizen's forum. 3rd International conference on
argumentation, rhetoric, debate and the pedagogy of empowerment - thinking and speaking a better
world, ZIP, 22. oktober 2010, Maribor.

VI. Objavljeni članki in prispevki (COBISS)
- Delakorda, Simon. 2010. Spletna raziskava nevladnih organizacij o javnem zdravju in vlogi
civilnega dialoga. SZTK. Maribor.
- Delakorda, Simon in Matej, Delakorda. 2010. Challenges of on-line deliberation : the case of
citizen's forum. 3rd International conference on argumentation, rhetoric, debate and the pedagogy of
empowerment - thinking and speaking a better world. Maribor.
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VII. Načrtovane aktivnosti v letu 2011
Načrtovane aktivnosti zavoda v letu 2011 bodo usmerjenje na naslednja področja:
1. Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov v teku (Puzzled by Policy in Spletna komunikacija o
Evropskem parlamentu v Sloveniji);
2. Pridobivanje novih projektov (pridobitev najmanj enega novega projekta v Sloveniji kot projektni
partner in najmanj enega novega projekta na ravni EU kot projektni partner);
3. Nadaljevanje projektnih in vsebinskih partnerstev z relevantnimi domačimi in EU akterji ter
nevladnimi mrežami na področju e-participacije;
4. Objava enega strokovnega članka na temo prakse e-participacije v nevladnem sektorju v sistemu
COBISS;
5. Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj petih mednarodnih in domačih konferencah;
6. Pet medijskih objav o projektih zavoda v letu 2011
7. Grafična in vsebinska prenova spletne strani zavoda http://www.inepa.si/;
8. Dokončanje celostne grafične podobe zavoda;
9. Povečanje števila prijateljev zavoda na Facebooku na 150.
10. Začetek aktivnosti za pridobitev certifikata kakovosti za NVO v letu 2012.

VIII. Grafični prikaz strukture poslovnih prihodkov in odhodkov ter rasti
proračuna zavoda v letu 2010
Grafikon št. 1: Struktura poslovnih prihodkov Zavoda INePA v letu 2010
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Grafikon št. 2: Struktura odhodkov Zavoda INePA v letu 2010
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Grafikon št. 3: Rast višine proračuna Zavoda INePA v obdobju 2008-2010
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IX. Pojasnila k računovodskim izkazom za Zavod INePA za poslovno leto 2010
Računovodska pojasnila navajajo vse pomembnejše razlage in pojasnila, ki se nanašajo na
razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.
Osnovna dejavnost Zavoda INePA je posebej opredeljena v aktu o ustanovitvi in predstavlja
strokovno in tehnično podporo nevladnim organizacijam (NVO), drugim civilnim gibanjem,
institucijam in posameznikom, ki si prizadevajo za krepitev predstavniške, participativne,
posvetovalne demokracije, aktivnega državljanstva, politične participacije ter civilnega in
socialnega dialoga o javnih zadevah s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Zavod pridobiva sredstva iz lastne dejavnost.
9.1 Sredstva
9.1.1 Neopredmetena sredstva
Za neopredmetena dolgoročna sredstva v poslovnih knjigah izkazujemo posebej nabavno vrednost
in posebej popravek vrednosti. Med temi sredstvi izkazujemo dolgoročne premoženjske pravice –
računalniško aplikacijo 4PM za projektno vodenje.
9.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena sredstva predstavljajo računalniško in pisarniško opremo, ki jo v poslovnih knjigah
izkazujemo posamično. Med opremo izkazujemo tudi drobni inventar, katerega življenjska doba je
daljša od 1 leta in vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 EUR.
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Naziv OS
Spletna aplikacija 4PM
Stol Spinalis
Prenosni računalnik HP
Namizni računalnik
Monitor LCD
SKUPAJ

Datum
nabave
19.10.2010
30.9.2010
14.12.2008
15.4.2009
22.12.2010

Nabavna
vrednost
1.596,77
423,00
586,48
1.335,57
155,31
4.097,13

AM iz
prejšnjih let

390,95
296,76

AM
tekočega leta
88,62
21,15
195,47
445,15

687,71

750,39

Neodpisana
vrednost
1.508,15
401,85
0,06
593,66
155,31
2.659,03

Amortizacija se obračunava posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, z
uporabo stopnje amortizacije, ki se lahko všteva v davčno priznane odhodke.
9.1.3 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do kupcev se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih
listin. Izkazujemo znesek odprtih terjatev do Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za
Slovenijo, s katero sodelujemo v projektu »Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v
Sloveniji«.
Naziv kupca
Informacijska pisarna EP Ljubljana
Informacijska pisarna EP Ljubljana
SKUPAJ

Datum fakture
15.11.2010
3.12.2010

Datum zapadlosti
15.12.2010
31.01.2011

Znesek
10.334,00
4.000,00
14.334,00

9.1.4 Druge kratkoročne poslovne terjatve
Na teh kontih izkazujemo terjatev do države za odbitni DDV 379,45 EUR in terjatev iz naslova
prejete akontacije za službeno potovanje v znesku 150,00 EUR.
9.1.5 Kratkoročni depoziti
Na tem kontu izkazujemo kratkoročno vezavo sredstev pri banki za 6 mesecev v znesku 20.000,00
EUR.
9.1.6 Denarna sredstva
Denarna sredstva predstavljajo dobroimetje na računu v znesku 8.137,91 EUR.
9.2 Obveznosti do virov sredstev
9.2.1 Ustanovitveni vložek
Predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00EUR.
9.2.2 Presežek prihodkov
Izkazuje presežek poslovanja tekočega leta v znesku 209,52 EUR in preteklih let v znesku 374,62
EUR.
9.2.3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
To so izkazane obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu. Izkazane so v
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zneskih od dobaviteljev. Obveznosti se plačujejo ažurno in se upošteva plačilni rok.
Naziv dobave
Mobitel
Ministrstvo za javno upravo RS
SKUPAJ

Datum računa
30.12.2010
31.12.2010

Datum zapadlosti
20.1.2011
20.1.2011

Znesek
42,56
8,76
51,32

9.2.4 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med temi obveznostmi izkazujemo obveznosti za plače, nadomestila plač in druge prejemke iz
delovnega razmerja. Drugi prejemki iz delovnega razmerja predstavljajo materialne stroške, potne
naloge in povračila računov. Znesek predstavlja obračunane plače za mesec december 2010.
Kratkoročne obveznosti za plače
Kratkoročne obveznosti za prispevke
Kratkoročne obveznosti za davke
Kratkoročne obveznosti za druge prejemke
SKUPAJ

2.270,07
739,49
336,64
2.047,69
5.393,79

9.2.5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti
To so izkazane obveznosti do državnih in drugih institucij za dajatve. Izkazujemo prispevke za
socialno varnost od decembrskih plač v znesku 538,76 EUR in preplačilo za davek iz dohodka v
znesku 7,60 EUR.
9.2.6 Kratkoročna posojila
V tej postavki je izkazana obveznost do ustanovitelja zavoda za kratkoročni kredit za premostitev
likvidnostih težav v znesku 2.000,00 EUR, prejet 14.10. 2010. Sredstva za projektno delo, ki naj bi
bila po finančnem planu nakazana v začetku leta 2010 in bi predvsem pokrivala stroške dela in
partnerje v projektu, so bila nakazana šele v novembru. Pri uskladitvi odprtih postavk je bilo
ugotovljeno, da kredit v znesku 2.000,00 EUR ni bil vrnjen in kredit zato poplačali v letu 2011.
9.2.7 Kratkoročne pasivne razmejitve
Kratkoročne časovne razmejitve so oblikovane za prejeta sredstva Evropske komisije, ki se
nanašajo na triletni projekt »Puzzled by Policy«, kjer zavod nastopa kot partner. Končna vrednost
projekta je 102.075,00 EUR in se zaključi v letu 2013. 50 % sredstev je bilo nakazanih v letu
poročanja. V skladu s SRS 12.7 smo v obračunskem obdobju v prihodke prenesli 17.434,99 EUR
nastalih stroškov, kar predstavlja 32 % prejetih sredstev.
Na razmejitvah smo zapirali tudi lansko oblikovanje za »projekt VIDI«, ki je bil zaključen v letu
2010, v katerem so nastali tudi pričakovani stroški.
9.3 Prihodki
9.3.1 Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
Poslovni prihodki se ugotavljajo in razčlenjujejo v skladu s SRS 36.9, ki veljajo za nepridobitne
organizacije. Prihodki vsebujejo podatke o prihodkih v obračunskem obdobju.
Prihodki iz poslovanja v znesku 65.727,44 so nastali iz opravljanja lastne dejavnosti, za katero je
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zavod ustanovljen in so se povečali za 18 % v primerjavi z letom 2009.
Prihodki so iz projektne dejavnosti (kar je razvidno iz poslovnega poročila), 75 % prihodkov iz
dejavnosti je iz EU projektov, ostalih 25 % pa je od sodelovanja z nevladnimi organizacijami .
9.3.2 Finančni prihodki
To so prihodki od obresti od sredstev na vpogled.
9.4 Odhodki
9.4.1 Stroški materiala
Med stroški materiala izkazujemo material za vzdrževanje računalnikov, pisarniški material,
strokovno literaturo, drobni inventar z rokom uporabe do 1 leta.
Material za računalnike
Drobni inventar
Pisarniški material
SKUPAJ

98,44
229,13
175,68
503,25

9.4.2 Stroški storitev
Med stroški storitev izkazujemo stroški video prenosov javnih razprav stroški dnevnic, kilometrin
za službena potovanja po Sloveniji in EU, stroški izobraževanja, intelektualnih storitev, seminarji,
ostali stroški so najem strežnikov, telefona, kopiranje, bančni stroški. V tem obračunskem obdobju
je prišlo do povečanja stroškov projektnega dela zunanjih izvajalcev (avtorski honorarji) zaradi
pridobitve projekta »Puzzled by Policy«.
Spletni video, projektno delo
Avtorsko delo
telefon
Vzdrževanje opreme
Internetne storitve
kopiranje
Službena potovanja
Seminarji, izobraževanje
reprezentanca
Plačilni promet
Druge storitve
SKUPAJ

8.332,23
3.870,96
545,79
188,20
383,15
42,00
5.719,28
2.556,34
39,63
302,86
149,51
22.129,95

9.4.3 Stroški dela
Stroški dela so za 2 zaposlena vodja projektov (1 za polovični delovni čas), v oktobru pa smo za
polovični delovni čas zaposlili projektno asistentko. 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.
Plače zaposlenih
Prispevki za socialno varnost
Drugi stroški dela
SKUPAJ

24.834,07
3.998,28
12.969,84
41.802,19

13

9.4.4 Amortizacija
Amortizacija se obračunava posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, z
uporabo stopnje amortizacije, ki se lahko všteva v davčno priznane odhodke.
9.4.5 Ostali drugi stroški
Med ostalimi stroški je članarina CNVOS.
9.4.6 Finančni odhodki
Med finančnimi odhodki so izkazane obresti od kratkoročnega kredita ustanovitelja zavoda. Obresti
so obračunane na podlagi Pravilnika o priznani obrestni meri (POM) med povezanimi osebami za
obdobje od odobritve do vračila posojila, ki ni daljše od 6 mesecev.
9.4.7 Presežek prihodkov
V letu 2010 je bil ugotovljen presežek prihodkov v znesku 209,52 , ki se razporedi za nakup
opreme. Tudi nerazporejeni prihodek iz preteklih let v znesku 374,62 se po sklepu Sveta zavoda
razporedi za investicije.

Poslovno poročilo pripravil:
mag. Simon Delakorda, direktor zavoda INePA
Pojasnila k računovodskim izkazom pripravila:
Branka Delakorda, računovodja zavoda INePA
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