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I. POVZETEK
V letu 2011 so zaposleni in sodelavci Zavoda 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 dosegli naslednje
rezultate na področju e-participacije in e-demokracije:
- nadaljevali z uspešnim sodelovanjem na tekočih nacionalnih in evropskih projektih (Puzzled by
Policy, Spletna komunikacija o Evropskem parlamentu v Sloveniji ter Organizacija in izvedba
posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah);
- javno obeležili 4. obletnico delovanja z izvedbo strokovne razprave v Ljubljani;
- ponovno opredelili poslanstvo, vizijo, vrednote, dejavnosti in ciljne javnosti zavoda ter vzpostavili
tri vsebinske programe zavoda: tehnično-aplikativni program, strokovno-svetovalni program in
komunikacijsko-skupnostni program;
- predstavili 20 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah ter dogodkih, pripravili 11
študij, poročil in povzetkov ter napisali 4 strokovne članke (1 objava v sistemu COBISS);
- pripravili 2 sporočili za javnost in imeli 14 objav v medijih;
- se vključili v Mrežo nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS);
- prejeli 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);
- grafično in vsebinsko prenovili spletne strani zavoda http://www.inepa.si ter začeli z izdajanjem emesečnika;
- uredili pregled projektov in elektronsko knjižnico znanja na spletni strani zavoda;
- pripravili predstavitveni katalog in uredili celostno grafično podobo zavoda;
- povečali število prijateljev zavoda Facebook-u na 200 (120 prijateljev v letu 2010);
- vzpostavili Twitter profil zavoda http://twitter.com/Institut_INePA.
Letni proračun zavoda v letu 2011 je znašal 74.486,31 evrov. Prihodki zavoda so, upoštevajoč
razmejitve za več letne projekte, znašali 68.239,58 evrov. Vsi prihodki izhajajo iz evropskih sredstev
pridobljenih bodisi na evropskih bodisi na nacionalnih razpisih in so nastali izključno iz opravljanja
dejavnosti zavoda na področju e-participacije in e-demokracije, za katere je zavod registriran v
skladu z Aktom o ustanovitvi. V primerjavi z letom 2010 se je letni proračun zavoda zmanjšal za
27,5% (28.236,41 evrov). 54% prihodkov je nastal iz naslova svetovanja, analiz in strokovnih
prispevkov.
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II. PREDSTAVITEV ZAVODA INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je zasebni zavod ustanovljen 27.11.2007. Zavod
INePA je vodilna profesionalna nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in
sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe Interneta. Inštitut deluje kot strokovni vir
znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih
partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije. Z inovativnimi družbenimi in
tehnološkimi pristopi dosega merljive in neposredne rezultate v javnem interesu pri udeležbi
različnih deležnikov v demokratičnih procesih, aktivnem državljanstvu in ozaveščenem
komuniciranju. Svoje aktivnosti nadgrajuje s sodelovanjem v vsebinskih mrežah na ravni EU in v
regiji ter zagovarja vključujočo informacijsko družbo. Zavod je član Evropske mreže za elektronsko
participacijo (PEP-NET), Državljanske mreže za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN), Zavoda center
za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Mreže nevladnih organizacij
za zdravje (SZTK), Mreža nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS) in Mreže
nevladnih organizacij osrednje Slovenije. Zavod je bil leta 2009 uvrščen na seznam ključnih akterjev
eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study).
Vodstvo zavoda predstavlja ustanovitelj in direktor zavoda mag. Simon Delakorda. Člani sveta
zavoda so: Primož Šporar, univ. dipl. prav., predstavnik zainteresiranih 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 in eno prostovoljko.
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 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 realizirani
prvi dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in razvijalca informacijskih sistemov eparticipacije.
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 3000 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).
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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. Predstavili 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 prijateljev na 200.
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III. PROJEKTI
Pregled
projektov
Zavoda
INePA
http://www.inepa.si/projekti/all/0.html.

je

dostopen

na

spletni

povezavi

3.1 Zavod kot nosilec projekta
3.1.1 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
3.2.1 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 PbP 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).
3.2.2 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 2008-2010
– Ogledalo vladi". Strokovna podpora, tehnična vzpostavitev in moderiranje orodij e-participacije
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). Projekt zaključen.
3.2.3 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
znaša 17 % vrednosti projekta oz. 8.940,00 evrov (naročnik Urad Vlade RS za komuniciranje).
Projekt zaključen.
3.2.4 Enoletni projekt "Vzpostavitev in vzdrževanje spletne razprave DOVOLJ!" (naročnik Focus,
društvo za sonaraven razvoj v okviru projekta Dovolj!, katerega je sofinanciral Urad vlade Republike
Slovenije za komuniciranje). Vzpostavitev in vzdrževanje spletne razprave DOVOLJ! na spletnem
forumu www.evropske-razprave.si/forum/50.html. Vrednost naročila 200,00 evrov. Projekt
zaključen.
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IV. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
Pregled sodelovanja Zavoda INePA na znanstvenih in strokovnih konferencah je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja/category/1-predavanja-2011.html.
1. Predstavitev peticije Tobačni evro: E-peticija kot način pridobivanja podpore javnosti. I. strokovni
posvet članov vsebinske mreže "NVO varujejo naše zdravje". Zakonska pobuda o sofinanciranju
nevladnih organizacij na področju zdravja. Ljubljana, 26. januar 2011.
2. Vloga spleta pri neformalnih oblikah državljanske vzgoje. Strokovno srečanje "Neformalno
usposabljanje za državljansko vzgojo". Maribor, 28. januar 2011.
3. Potrebne zmogljivosti in orodja za boljšo soudeležbo javnosti. Posvet "Krepitev participativne
kulture v Sloveniji". Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 3. februar 2011.
4. What citizens expect, what healthcare has to deliver. Roundtable, II. SEE Regional e-health
conference - Bridging the gap, building the future, Ljubljana, 16. februar 2011.
5. E-participation and contribution of NGOs to the knowledge base of good governance. 12th Bled
Forum on Europe – Governance of Fear and Prosperity. Bled, Slovenija, 4. marec 2011.
6. Avtorska pravica v digitalnem okolju - bomo kopirali ali nas bodo kopirali drugi? Konferenca v
organizaciji evropske poslanke Tanje Fajon. Ljubljana, 11. marec 2011.
7. Odnosi Inštituta za elektronsko participacijo z državnimi igralci v procesih oblikovanja in
izvajanja javnih politik. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 15. marec 2011.
8. Svoboda dokumentov in demokracija. Dan prostih formatov – DFD 2011, Kiberpipa, Ljubljana, 30.
marec 2011.
9. Svoboden pretok idej in univerzalna pravica dostopa do informacij. Videokonferenčna razprava z
Jānišem Kārklinše, pomočnikom Generalne direktorice UNESCA za področje komunikacij in
informacij. ARNES, Ljubljan, 31. marec 2011.
10. E-participation & E-democracy experts meeting Ljubljana. Inštitut za elektronsko participacijo
(INePA), Ljubljana, 15. april 2011.
11. Perspectives of Web 2.0 for Citizenship Education in Europe. NECE European workshop. Brno,
Republika Češka, 7.-9. april 2011.
12. Framing eDemocracy strategy for South East Europe. 9th Eastern European e|Gov Days.
eGovernment in Times of Economic Challenges. Ljubljana, 8.-10. maj 2011.
13. The role of political parties in the political process – WG E-democracy: increasing participation
and representation. OSCE/ODIHR Human Dimension Seminar. Varšava, Poljska, 18.-20. maj 2011.
14. Elektronska demokracija in nevladne organizacije. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene
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vede, 25. maj 2011.
15. Challenges for EU policy issues on-line deliberation: the case of the Citizen's forum. XXII.
Slovenian Political Science Conference – IPSA RC 10. Portorož, 3. junij 2011.
16. Practices and trends of local e-participation developments in Slovenia. Razvoj lokalne E-uprave:
politika, prakse i trendovi u BiH i regionu. Mediacentar, Sarajevo, 16. junij 2011.
17. Why and how to Invest in Global Commons? International Association for the Advancement of
Innovative Approaches to Global Challenges. Celovec, 12. september 2011.
18. Electronic Participation. e-Democracy Conference 2011. Ohrid, Republika Makedonija, 25.-27.
september 2011.
19. Participatory eGovernance Applications. City of Future, Knowledge City, Culture of Good
Governance, Metropolitan Growth. Ljubljana Forum 2011, 13.- 14. oktober 2011.
20. Promocija in zagovorništvo prek svetovnega spleta (WWW). Delavnica "Multimedijska in
spletna podpora promociji društev, ki delujejo na področju zdravja". Ljubljana, 15. december 2011.
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V. ŠTUDIJE, POROČILA IN STROKOVNI PRISPEVKI
Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov Zavoda INePA v letu 2011 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja/section/1-inepa-2011.html.
5.1 Strokovni prispevki
 Challenges for EU policy issues on-line deliberation: the case of the Citizen's forum.
Abstract. XXII. Slovenian Political Science Conference – IPSA RC 10. Portorož, 3. june 2011.
 Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske demokracije. Delakorda, Simon
in Matej Delakorda. 2011. Vloga slovenskih nevladnih organizacij v razvoju elektronske
demokracije. V Zotkin mrežnik - Časopis projekta "ZOTKS – mreža za raziskovanje in
znanost", ur. Anja Soršak, 21-24. Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ljubljana, september
2011 (vpis v sistem COBISS).
 Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije. Strokovna razprava "Moč
ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije" pod sloganom Prispevamo k razvoju
demokracije z družbeno inovativno uporabo interneta ob 4. obletnici delovanja Inštituta za
elektronsko participacijo. Ljubljana, 5. oktober 2011.
 Kako se lahko javnost vključuje v demokratično življenje Evropske unije? Diskusijski
prispevek "Kako se lahko javnost vključuje v demokratično življenje Evropske unije?" za
brošuro projekta Twinfos. Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a. 4. december 2011.
5.2 Študije in poročila
 Slovenia pilot case presentation and results Citizen's forum European debates (VIDI project).
VIDI - Visualising the Impact of the legislation by analysing public DIscussions using
statistical means. Contribution no. 6. Institute for Electronic Participation. Ljubljana, 31th of
January 2011.
 Projektno poročilo Video e-participacija 2.0 na spletnem portalu Slovenija znižuje CO2 –
Podnebni posveti za obdobje 1. maj 2010 – 1. februar 2011. Projekt Organizacija in izvedba
posvetov in razprav o podnebno-energetskih zavezah. Inštitut za elektronsko participacijo.
Ljubljana, 15. februar 2011.
 Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako zmanjšati brezposelnost med mladimi v
EU?". Inštitut za elektronsko participacijo. Ljubljana, 14. marec 2011.
 On-line Citizen's Forum European Debates good practice case in Slovenia (Council of
Europe). Code of good practice for civil participation in the political decion-making process.
Cases of Good Practices - Council of Europe. Institute for Electronic Participation. 17th of
March 2011.
 Annual report on activities of the Central and Eastern European Citizens Network
eParticipation Experts Group in 2010. Ljubljana, 18th of March 2011.
 Moderatorsko poročilo spletnega posveta "Kako ravnati z radioaktivnimi odpadki v EU?".
Spletni forum Evropske razprave. Inštitut za elektronsko participacijo, 19. april 2011.
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 Deliverable D4.1.1 Pilot Operation Plan. Puzzled by Policy Consortium. Leading organisation
for this document INePA. Restricted to other Programme participant. 10th of June 2011.
 Deliverable D4.2 Pilot Communication and PR Plan. Puzzled by Policy Consortium. Leading
organisation for this document INePA. Restricted to other Programme participant. 10th of
June 2011.
 Matrix of eParticipation tools in relation to levels of participation in political decisionmaking process. Delakorda, Simon. 2011. Institute for Electronic Participation. Ljubljana,
July 2011.
 Vsebinski povzetek strokovne razprave "Moč ozaveščenega državljanstva v krizi
demokracije", ki je potekala pod sloganom Prispevamo k razvoju demokracije z družbeno
inovativno uporabo interneta ob 4. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko
participacijo. Ljubljana, 5. oktober 2011.
 Survey questionnaire report Do you e-participate? CEE CN electronic participation
questionnaire 2011. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.
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VI. OBJAVE V MEDIJIH IN SPOROČILA ZA JAVNOST
Pregled objav v medijih in sporočil za javnost Zavoda INePA v letu 2011 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/mediji.html.
6.1 Objave v medijih
 Okrogla miza Zaposlitveni torek: Delodajalci cenijo samoiniciativnost in delavnost. STA, 7.
december 2011.
 Povolilna oblačila parlamenta. Večer, 6. december 2011.
 Volilna dirka se je uradno začela. Večer, 4. november 2011.
 Projekt Zaposlitveni torek. STA - Slovenska tiskovna agencija, 18. oktober 2011.
 Zaposlitveni torek v nevladnih organizacijah. Dnevnik.si, 18. oktober 2011.
 V boj proti utrujeni politiki. Večer, 12. oktober 2011.
 Plenice v ožji izbor vlade. Žurnal 24, 10. oktober 2011.
 Elektronska demokracija in elektronska participacija mladih. Oddaja Generator, Val 202, 9.
oktober 2011.
 V demokraciji kljub različnim oblikam delovanja na koncu šteje vsebina. Siol.net, 5. oktober
2011.
 V demokraciji kljub različnim oblikam medijev in delovanja na koncu šteje vsebina. STA Slovenska tiskovna agencija, 5. oktober 2011.
 Kje so referendumski plakati in TV-oglasi? Večer, 2. junij 2011
 Pa smo spet tam: Po letu 2004 in 2009 se spet razmišlja o uvedbi e-volitev. Mladina, 18.
marec 2011.
 Dodaten dokaz o nezaupanju politiki. Večer, 4. marec 2011.
 Kako zmanjšati brezposelnost med mladimi v EU? Eurovizija, 25. februar 2011.
6.2 Sporočila za javnost
 Uvodni nagovor k strokovni razpravi "Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije"
ob 4. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko participacijo, 5. oktober 2011.
 Sporočilo za javnost ob predstavitvi nove spletne strani Inštituta za elektronsko
participacijo, 16. september 2011.
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VII. OSTALE AKTIVNOSTI
7.1 Organizacijske aktivnosti
 Grafična in vsebinska prenova spletne strani http://www.inepa.si;
 Začetek izdajanja e-mesečnika http://us2.campaign-archive1.com/?
u=e1baf43212d03c7faf7f30a82&id=1e815d6bab&e=;
 Oblikovanje predstavitvenega kataloga in celostne grafične podobe
http://www.inepa.si/component/content/article/34-novice-institut-za-elektronskoparticipacijo/96-izel-je-predstavitveni-katalog-zavoda-inepa.html;
 Ponovna opredelitev poslanstva, vizije, vrednot, dejavnosti in ciljnih javnosti;
 Vzpostavitev treh vsebinskih programov zavoda: tehnično-aplikativni program, strokovnosvetovalni program in komunikacijsko-skupnostni program;
 Izvedba skupne slavnostne seje sveta in strokovnega sveta zavoda ob 4. obletnici delovanja
(14. december) http://www.inepa.si/component/content/article/34-novice-institut-zaelektronsko-participacijo/110-slavnostna-seja-intituta-za-elektronsko-participacijo.html.
7.2 Promocijske aktivnosti
 Izvedba zaposlitvenega torka na Zavodu INePA in CeGD (18. oktober)
http://www.inepa.si/component/content/article/34-novice-institut-za-elektronskoparticipacijo/94-prvi-zaposlitveni-torek-navdusil-mlade.html;
 Javna obeležitev 4. obletnice delovanja z izvedbo strokovne razprave v Ljubljani (5. oktober)
http://www.inepa.si/component/content/article/34-novice-institut-za-elektronskoparticipacijo/98-drzavljane-ozavestiti-vsebina-demokracije-sooblikovanje-eparticipacija.html;
 200 prijateljev zavoda na Facebook-u http://www.facebook.com/zavod.inepa;
 Vzpostavitev Twitter profila zavoda http://twitter.com/Institut_INePA.
7.3 Mreženje
 Vključitev v Mrežo nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS).
7.4 Druga projektna sodelovanja
Moderiranje spletnega video prenosa konference Imagining the Worst: Foresight, Ethics, and
Extreme Climate Scenarios. UNESCO in ASO ZSI, Bled, 1.-3. Marec 2011.
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VIII. PREJETA PRIZNANJA
Pregled priznanj Zavoda INePA je dostopen na spletni povezavi http://www.inepa.si/priznanjadosezki.html.
 Skupinsko priznanje portala ePractice.eu za projekt www.puzzledbypolicy.eu;

 Priznanje Nefiks za neformalno učenje (Portal Talentiran.si) za izboljševanje zaposlitvenih
kompetenc sodelujočih v procesih e-participacije;

 Priznanje za krepitev zaposlitvene pismenosti mladih (Zaposlitveni torek);
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IX. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI
Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda v letu 2011:
 Nadaljevanje izvajanja večletnih projektov (Puzzled by Policy in Spletna komunikacija o
Evropskem parlamentu v Sloveniji);
 Nadaljevanje projektnih in vsebinskih partnerstev z relevantnimi domačimi in EU akterji ter
nevladnimi mrežami na področju e-participacije;
 Objava enega strokovnega članka na temo prakse e-participacije v nevladnem sektorju v
sistemu COBISS;
 Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj petih mednarodnih in domačih konferencah;
 Pet medijskih objav o projektih zavoda v letu 2011;
 Grafična in vsebinska prenova spletne strani zavoda http://www.inepa.si/;
 Dokončanje celostne grafične podobe zavoda;
 Povečanje števila prijateljev zavoda na Facebooku na 150;
 Začetek aktivnosti za pridobitev certifikata kakovosti za NVO v letu 2012.
Neuresničene načrtovane aktivnosti zavoda v letu 2011:
 Pridobitev najmanj enega novega projekta na ravni EU kot projektni partner.
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X. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2012
Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2012 bodo usmerjene na naslednja področja:
1. Pridobitev najmanj enega novega nacionalnega projekta in najmanj enega novega evropskega
projekta.
2. Selitev v novo pisarno PE Center za elektronsko demokracijo na Dunajski cesti 104 v Ljubljani.
3. Vsebinska in grafična prenova angleške strani zavoda.
4. Vzpostavitev projektnega načina dela na vsebinskih programih s pomočjo orodja 4PM.
5. Vpis v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS.
6. Pridobitev standarda kakovosti za nevladne organizacije.
7. Vključitev prostovoljca/prostovoljke v delo zavoda.
8. Priprava predstavitvenega videa ( v sodelovanju s Studijem 12).
9. Vključitev v relevantno vsebinsko ali organizacijsko mrežo na evropski ali nacionalni ravni.
10. Objava enega strokovnega članka na temo e-participacije v sistemu COBISS.
11. Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj petih mednarodnih in domačih konferencah.
12. Organizacija najmanj enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.
13. Pet medijskih objav o aktivnostih zavoda v letu 2012.
14. Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 250.
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XI. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2011
UVOD
Računovodski izkazi so izdelani na podlagi Zakona o računovodstvu, v skladu s splošnimi SRS, v
skladu s SRS 36 in Pravilnikom o računovodstvu Zavoda INePA, v katerem so opredeljena
natančnejša pravila računovodskega obravnavanja posameznih bilančnih kategorij.
Računovodski izkazi prikazuje verodostojnost podatkov o premoženjskem, materialnem in
finančnem stanju zavoda.
Zavod vodi svoje poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, po svojem kontnem planu
na podlagi kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, ki ga
sprejme Slovenski inštitut za revizijo. Računovodske usmeritve, izbrane in uporabljene pri
obravnavi poslovnih dogodkov se med letom niso spreminjale.
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 dejavnosti, iz projektnega dela, kar je razvidno iz Poslovnega
poročila.
11.1 Sredstva
11.1.1 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.
11.1.2 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.
Naziv OS
Pren.računal. HP
Namizni računalnik
Spletna aplik.4PM
Stol Spinalis
Monitor LCD
Prenosnik Asus
HP Compaq 432S
HP Paviljong9-1130
SKUPAJ

Datum
nabave
14.2.2008
15.4.2009
19.10.2010
30.9.2010
22.12.2010
10.6.2011
6.12.2011
6.12.2011

Nabavna
vrednost
586,48
1.335,57
1.596,77
423,00
155,31
413,48
408,00
424,00
5.342,61
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Amortizacija iz
prejšnjega leta
586,43
741,91
88,62
21,15

Amortizacija
tekočega leta
0,05
445,15
531,72
84,60
77,65
68,84

1.438,11

1.208,01

Neodpisana
vrednost
00,00
148,51
976,43
317,25
77,66
344,64
408,00
424,00
2.696,49

Amortizacija se obračunava posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, z
uporabo stopnje amortizacije, ki se lahko upošteva v davčno priznane odhodke.
11.1.3 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, s katero
zavod sodeluje v projektu »Spletna komunikacija o EU v Sloveniji« in CEE Citizens Network
(Slovaška) – izdelava in analiza spletnega vprašalnika.
Naziv kupca
Informacijska pisarna EP
CEE Citizens Network
SKUPAJ

Datum fakture
1.12.2011
20.12.2011

Datum zapadlosti
11.1.2012
31.12.2011

Znesek
4000
3.600,00
7.600,00

11.1.4 Druge kratkoročne poslovne terjatve
Na teh kontih izkazujemo terjatev do države za odbitni DDV 27,68 EUR.
11.1.5 Denarna sredstva
Denarna sredstva predstavljajo dobroimetje na računu v znesku 1.482,60 EUR.
11.2 Obveznosti do virov sredstev
11.2.1 Ustanovitveni vložek
Predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00EUR.
11.2.2 Presežek prihodkov
Izkazuje presežek poslovanja tekočega leta v znesku 44,98 EUR in iz preteklih let v znesku 584,14
EUR.
11.2.3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
To so izkazane obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu. Izkazane so v
zneskih po prejetih fakturah.
Naziv dobavitelja
Zavod CNVOS
Ministrstvo za javno upravo
Andrej Podpečan
Telekom
SKUPAJ

Datum računa
17.11.011
31.12.2011
19.12.2011
31.12.2011

Datum zapadlosti
9.1.2012
20.1.2012
20.1.2012
20.1.2012

Znesek
150,00
8,76
84,00
39,59
282,35

11.2.4 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 2011 .
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Kratkoročne obveznosti za plače
Kratkoročne obveznosti za prispevke
Kratkoročne obveznosti za davke
Kratkoročne obveznosti za druge prejemke
SKUPAJ

1.737,11
543,45
178,50
1.440,43
3.899,49

11.2.5 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 395,90 EUR .
11.2.6 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 prejetih v letu 2010 in so
namenjena za pokrivanje nastalih stroškov, predvsem stroškov dela zaposlenih in zunanjih
sodelavcev na projektu. V skladu s SRS 12.7 smo v obračunskem obdobju v prihodke prenesli
37.000,00 EUR PR iz leta 2010 in pokrivali nastale stroške, kar predstavlja 68 % vseh prejetih
sredstev. Novo oblikovanje razmejitev iz projekta »Puzzled by Policy« v letu 2011 je 6.500,00.
11.3 Prihodki
11.3.1 Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
Poslovni prihodki se ugotavljajo in razčlenjujejo v skladu s SRS 36.9, ki velja za nepridobitne
organizacije. Prihodki vsebujejo podatke o prihodkih iz lastne dejavnosti v obračunskem obdobju.
Prihodki iz poslovanja v znesku 67.986,31 so nastali iz opravljanja lastne dejavnosti, za katero je
zavod registriran in so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 3,82 %.
Prihodki so iz projektne dejavnosti (kar je razvidno iz poslovnega poročila). 91% prihodkov iz
naslova dejavnosti je iz EU projektov, ostalih 9% pa iz naslova sodelovanja z nevladnimi
organizacijami. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami je v primerjavi z letom 2011 manjše za
16% , kar je posledica omejitev sredstev nevladnemu sektorju.
Pisarna Ljubljana EP
PIC Ljubljana
FOKUS Ljubljana
EU projekt Puzzled by Policy
EU projekt VIDI
CEE CN Slovaška
Evropski parlament Bruselj
Slovenska zveza za tobačno kontrolo
SKUPAJ

17.500,00
1.299,33
1.408,34
30.500,00
13.908,64
3.000,00
300,00
70,00
67.986,31

11.3.2 Finančni prihodki
To so prihodki od naslova obresti od vezanih sredstev in sredstev na vpogled.
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11.4 Odhodki
11.4.1 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

32,49
327,18
147,39
507,06

11.4.2 Stroški storitev
Med stroški storitev izkazujemo stroške video prenosov javnih razprav, stroške sodelavcev na
projektih, stroške dnevnic, kilometrin za službena potovanja po SLO in EU, stroške izobraževanja,
stroške izdelave kataloga in CGP, 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 prenosi
Avtorsko delo
Telefon
Vzdrževanje opreme
Internetne storitve
Kopiranje
Službena potovanja
Katalog, celotna grafična podoba
Najem dvorane
Reprezentanca
Plačilni promet
Druge storitve
SKUPAJ

6.000,00
6.064,50
480,74
196,03
418,31
72,15
5.875,87
1.985,31
520,92
552,97
298,77
22,29
22.487,86

11.4.3. Stroški dela
Stroški dela so za 3 zaposlene: 2 vodja projektov in 1 predstavnico za stike z javnostjo od 1.8.2011.
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

23.902,06
3.848,26
16.016,13
43.766,45

11.4.4 Amortizacija
Amortizacija se obračunava posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja, z
uporabo stopnje amortizacije, ki se lahko všteva v davčno priznane odhodke. Tabela OS je
prikazana pri sredstvih.
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11.4.5 Ostali drugi stroški
Med ostalimi stroški je članarina CNVOS
11.4.6 Presežek prihodkov
V letu 2011 je bil ugotovljen presežek prihodkov v znesku 44,98 ki se razporedi za nakup opreme.
Tudi nerazporejeni prihodek iz preteklih let v znesku 584,14 se po sklepu Sveta zavoda razporedi za
investicije.
Pojasnila k računovodskim izkazom za poslovno leto 2011 je pripravila:
ga. Branka Delakorda
Računovodstvo Zavoda INePA
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XII. GRAFIČNI PRIKAZ STRUKTURE POSLOVNIH PRIHODKOV IN ODHODKOV TER
GIBANJA VIŠINE PRORAČUNA
Grafikon št. 1: Struktura poslovnih prihodkov Zavoda INePA v letu 2011
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Grafikon št. 2: Struktura poslovnih odhodkov Zavoda INePA v letu 2011
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Grafikon št. 3: Gibanje višine proračuna Zavoda INePA v obdobju 2008-2011
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Odgovorna oseba za pripravo letnega poročila:
mag. Simon Delakorda
direktor Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
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