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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2015 nadaljeval z uresničevanjem strateških usmeritev
na področjih raziskovanja demokratičnih tveganj informacijske družbe, mreženja nevladnih
organizacij, vključevanja v evropske projekte e-participacije ter sodelovanja z gospodarstvom in
akademsko sfero.
Na raziskovalnem področju je inštitut izvedel analizo stanja nevladnih organizacij na področju
informacijske družbe (projekt NVO-VID) in analizo aktivnega državljanstva v EU (projekt DOCPIE). V
okviru koordinacije vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo je
inštitut sodeloval pri dopolnitvah zakona o Elektronskih komunikacijah, pregledu spletne storitve Edemokracija na državnem portalu E-uprava ter vzpostavljanju civilnega dialoga z Direktoratom za
informacijsko družbo in Direktoratom za informatiko. Prav tako je v okviru mreže izvajal delavnice
in mentoriranje nevladnih organizacij na področju uporabe interneta za demokratično participacijo
ter organiziral Dneve vključujoče informacijske družbe 2015 s tremi okroglimi mizami, dvanajstimi
predavanji in tiskovno konferenco ob Svetovnem dnevu informacijske družbe.
Na področju vključevanja v evropske projekte e-participacije je inštitut vzpostavil sodelovanje z
mrežama European Citizen Action Service (ECAS) in Telecentre Europe. Na povabilo slednje je
sodeloval s predavanjem na konferenci o e-participaciji v Evropskem parlamentu.
Pri povezovanju z gospodarstvom je inštitut začel sodelovanje s podjetjem Smartis d.o.o na
področju pametne participacije in pametnih mest ter se vključil v pobudo E-demokracija na
Fakulteti za družbene vede. Inštitut je aktivno sodeloval tudi v procesih priprave Strategije razvoja
nevladnih organizacij in prostovoljstva ter Strategije razvoja javne uprave 2015-2020.
Na organizacijski ravni je inštitut nadaljeval z notranjo racionalizacijo dela in zmanjševanjem
stroškov poslovanja, katerega rezultat je presežek prihodkov nad odhodki. Ob tem je inštitut
ohranil obseg izvajanja aktivnosti v skladu z njegovim poslanstvom in statutom.
Redno zaposleni in zunanji sodelavci zavoda INePA so v letu 2015 dosegli naslednje ključne
rezultate v okviru letnega načrta dela:











izvedli 3 sofinancirane projekte v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;
13x sodelovali s prispevki na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini;
napisali 1 strokovni članek in 3 analize;
koordinirali nacionalno vsebinsko mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo;
z vabljenim predavanjem sodelovali na konferenci o e-participaciji v Evropskem parlamentu
v Bruslju in na 3rd Regional Internet Governance Forum v Bakuju;
3x organizirali dogodke;
bili 7x prisotni v medijih;
imeli 1.814 posameznih obiskovalcev spletne strani zavoda (6.090 v letu 2015, 5.087 v letu
2014);
povečali število prijateljev zavoda na Facebooku na 526 (500 v letu 2015; 463 v letu 2014);
povečali število sledilcev zavoda na Twitterju na 387 (320 v letu 2015; 258 v letu 2014).

Letni prihodki zavoda v letu 2015 so znašali 31.181,49 evrov. Odhodki so znašali 24.364,00 evrov.
Vsi prihodki so bili pridobljeni iz naslova javnih razpisov in izvajanja storitev na trgu na področjih, za
katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.
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II. PREDSTAVITEV ZAVODA INŠTITUT ZA ELEKTRONSKO PARTICIPACIJO
Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je zasebni zavod, ustanovljen 27. novembra
2007. Zavod je ena izmed vodilnih profesionalnih nevladnih organizacij v Evropski uniji na področju
razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta. Zavod
uresničuje javni interes v okviru naslednjih javno političnih področij: elektronska participacija
(udeležba, sodelovanje, vključevanje), digitalna demokracija (elektronska, internetna, virtualna in
kibernetska demokracija), elektronsko vladanje in elektronska uprava, digitalni razkorak, nadzor
nad internetom, poblagovljanje interneta in politična informatika. Inštitut deluje kot strokovni vir
znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje partnerskih projektov
na področju demokratične rabe interneta, demokratičnih izzivov digitalne družbe in politične
informatike. 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
koordinira nacionalno vsebinsko mrežo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe 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/institutinepa.html.
Organizacijsko strukturo zavoda sestavljajo direktor zavoda, svet zavoda in strokovni svet.
Ustanovitelj in direktor zavoda je mag. Simon Delakorda. Člani sveta zavoda so: Primož Šporar, univ.
dipl. prav., predstavnik zainteresiranih javnosti, 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 zaposlena sodelavca (mag. Simon Delakorda) in dve zunanji
sodelavki (Tamara Pevec, dipl. pol. in Martina Lozej, mag. pol.)
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 eparticipacije.
V letu 2009 je zavod izvedel 21 spletnih razprav, posvetovanj, video prenosov, anket in peticij o
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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.

Okrogla miza "Ali je informacijska družba v Sloveniji vključujoča? - pogled nevladnih organizacij (Dnevi vključujoče
informacijske družbe, Ljubljana, 14.-16. maj 2015)
http://www.informacijska-druzba.org
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III. PROJEKTI
Pregled projektov zavoda INePA
http://www.inepa.si/projekti.html.

v

letu

2015

je

dostopen

na

spletni

povezavi

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta
3.1.1 Enoletni projekt Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
(NVO-VID) http://informacijska-druzba.org/. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Cilj projekta je vzpostaviti trajnostno, profesionalno in referenčno stičišče civilne
družbe, ki si prizadeva za opolnomočenje nevladnih organizacij s pomočjo digitalnih tehnologij ter
za kakovostno življenje v informacijski družbi. Mreža povezuje nevladne organizacije za digitalno
enakost, zasebnost na svetovnem spletu, prosto programje, internetno nevtralnost, odprto vlado in
demokratično e-participacijo. Inštitut za elektronsko participacijo nastopa kot koordinator projekta
in poslovodeči partner. Vrednost projekta je 95.308,57 evrov (delež INePA znaša 26,3 %). Prva
stopnja projekta zaključena v letu 2015.
3.2 Zavod INePA kot partner na projektu
3.2.1 Triletni projekt Čas je za pravice žensk in enakopravnost spolov v Črni gori. Projekt
financirata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije. Cilj
projekta je zvišati raven prepoznavnosti pomena naslavljanja področja pravic žensk in
neenakopravnosti spolov v javnosti in med političnimi akterji v Črni gori. Projekt koordinira Ekvilib
Inštitut. Inštitut za elektronsko participacijo izvaja usposabljanje ciljnih skupin za e-participacijo in
strokovno podporo pri uporabi orodij e-participacije v Črni gori. Finančni delež INePA znaša
2.800,00 evrov oz. 3,5 % vrednosti projekta.
3.2.2 Enoletni projekt Democratic Ownership and Civic Participation in Europe (DOCPIE)
(naročnik Društvo za razvoj podeželja LAZ) www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/?lng=sl&t=docpie.
Inštitut za elektronsko participacijo je izvedel vsebinsko pripravo in vzpostavitev večjezikovnega
spletnega vprašalnika na temo evropske identitete in evropskega državljanstva, interpretacijo
skupnih podatkov, pripravo priporočil za civilno družbo in evropske institucije ter izvedel
predavanje o demokratični e-participaciji ravni EU na mednarodni konferenci v okviru projekta.
Vrednost naročila je znašala 820,00 evrov. Projekt zaključen v letu 2015.
3.2.3 Dvoletni projekt DEEP-Linking Youth (naročnik European Citizen Action Service - ECAS)
http://ecas.org/deep-linking-youth/. Inštitut izvaja zunanjo evalvacijo z vidika doseganja
načrtovanih ciljev projekta. Naročilo vključuje pripravo evalvacijskega načrta z ustreznimi indikatorji
merjenja učinkov projekta in pripravo zaključnega evalvatorskega poročila s priporočili za nadaljnje
aktivnosti. Cilj projekta je vzpostaviti digitalni ekosistem za e-participacijo mladih na primeru
mobilnosti mladih. Vrednost naročila znaša 7.500,00 evrov.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE
Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2015 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja.html (arhiv v pripravi).
4.1 Znanstveni in strokovni prispevki
4.1.1 Delakorda, Simon. 2015. Ensuring meaningfulness of the cooperation in democratic
life of the European Union. V Project: Democratic Ownership and Civil Participation in Europe:
Dissemination booklet, 23-24. Ljubljana: Društvo Laz. Dostopno prek http://www.srce-mepovezuje.si/UserFiles/File/drustvolaz/DOCPIE/DOCPIE%20Dissemination%20booklet-1.pdf.
4.2 Študije in poročila
4.2.1 Delakorda, Simon in Martina Lozej. 2015. Analiza obsega, dejavnosti, potenciala in potreb
NVO sektorja v Sloveniji na področju informacijske družbe. Projekt Vsebinska mreža nevladnih
organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Dostopno prek http://www.informacijskadruzba.org/.
4.2.2 Delakorda, Simon. 2015. Evropska identiteta in državljanstvo Evropske unije: analitično
poročilo spletnega vprašalnika. Projekt Demokratična odgovornost in državljanska udeležba v
Evropi.
Dostopno
prek
http://www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz/index.php?
lng=sl&t=docpie&id=11444.
4.2.3 Delakorda, Simon in Jernej Kernc. 2015. Predlogi v zvezi z uporabniško izkušnjo in postopkom
sodelovanja na portalu e-uprave (E-demokracija). Projekt Vsebinska mreža nevladnih organizacij za
vključujočo informacijsko družbo Dostopno prek http://www.informacijska-druzba.org/.
4.3 Sodelovanje v raziskavah
4.3.1 Delakorda, Simon 2014-2016. Politična informatika: vloga nevladnih organizacij pri
naslavljanju demokratičnih tveganj digitalne družbe. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana.
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V. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
Pregled sodelovanja Inštituta za elektronsko participacijo na mednarodnih in domačih znanstvenih
in strokovnih dogodkih v letu 2015 je dostopen na spletni povezavi http://www.inepa.si/knjiznicaznanja/nastopi-in-prispevki.html (spletni arhiv v pripravi).
5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah
5.1.1 Delakorda, Simon. 2015. Participatory democracy as substance of e-governance:
[International conference "Reinforcement of eGovernance in the Danube Region", 20. februar].
Ljubljana, Slovenija, 2015.
5.1.2 Delakorda, Simon. 2015. eParticipation in Slovenia & trends in Europe: [International
Conference "Engaging citizens through e-participation: statistics, trends and best practices", 13.
marec]. Izola, Slovenija, 2015.
5.1.3 Delakorda, Simon. 2015. IPv6 impact on Information society development: [10th SLO IPv6
summit, 9. junij]. Ljubljana, Slovenija, 2015.
5.1.4 Delakorda, Simon. 2015. #Citizens #Participation #European Union #Internet #Distrust:
[International conference "Civic participation in the EU at a time of distrust", 24. september].
Ljubljana, Slovenija, 2015.
5.1.5 Delakorda, Simon. 2015. The electronic public sphere of NGOs addressing democratic
challenges of digital society: [International Political Science RC 10, RC 22 and RC 34 Conference
"Communication, Democracy and Digital Technology", 3. oktober]. Rovinj, Hrvaška, 2015.
5.1.6 Delakorda, Simon. 2015. Smart participation enabling Development of Smart Cities: [5.
Ljubljana forum "Smart City Empowering Cities & People", 9. oktober]. Ljubljana, Slovenija, 2015.
5.1.7 Delakorda, Simon. 2015. NGOs as stakeholders of ICT strategies: the case of Slovenia: [3rd
Regional Internet Governance Forum "Creating Regional Development Environment of ICT
Innovations", 3.-4. december]. Baku, Azerbajdžan, 2015.
5.1.8 Delakorda, Simon. 2015. The role of ICT in active citizenship: contemporary aspects: [Multistakeholder conference "Enabling Civil e-Participation in Europe", 8. december]. Evropski
parlament, Bruselj, 2015.
5.2 Vabljena udeležba in predavanja na okroglih mizah, posvetih in javnih razpravah
5.2.1 Prispevek Vključujoče mesto in eParticipacija (Urbani forum "Pametna mesta za trajnostni
razvoj Slovenije in zeleno rast", Ljubljana, 27. marec 2015).
5.2.2 Predstavitev Nevladne organizacije in eParticipacija na lokalni ravni (Izobraževalno popoldne
v Kranju, Grozd NVO Gorenjske, Kranj, 8. april 2015).
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5.2.3 Prispevek Civilni dialog med NVO in ministrstvi na spletu – primeri iz Slovenije (Dnevi
vključujoče informacijske družbe, Ljubljana, 15. maj 2015).
5.2.4 Prispevek Nevladne organizacije v procesu oblikovanja politike informacijske družbe (26.
Slovenski politološki dnevi, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 28. maj 2015).
5.2.5 Predstavitev Nevladne organizacije in vključujoča informacijska družba (srečanje nevladnih
organizacij, Zavod PIP - Pravni in informacijski center, Maribor, 30. junij 2015).
5.2.6 Prispevek Inovativni potenciali nevladnih organizacij v informacijski družbi (Posvet "Trikotnik
znanja - učinkovita povezava med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami", Celje, 17.
september 2015).
5.2.7 Prispevek Internet kot kazalnik participativne demokracije: primer priprave TUS v mestnih
občinah (Posvet "Pametna participacija za pametna mesta" Izkušnje mest pri pripravi TUS Trajnostne urbane strategije, Kranj, 5. oktober 2015).
5.2.8 Predavanje E-participacija nevladnih organizacij: primera iz Slovenije (Fakulteta za
računalništvo in informatiko, Ljubljana, 11. november 2015).
5.2.9. Predstavitev Rezultati vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo po prvem
letu delovanja (Dogodek mreže NVO-VID, "Uporabna spletna znanja in programske rešitve za
nevladne organizacije ter financiranje projektov NVO na področju informacijske družbe", Ljubljana,
22. december, 2015).

The role of ICT in active citizenship: contemporary aspects, conference "Enabling Civil e-Participation in Europe", 8.
december 2015, Evropski parlament, Bruselj
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO
6.1 Organizacija in izvedba dogodkov
 Javna razprava "Izzivi v javnem interesu pri upravljanju in izvajanju elektronskih
komunikacijskih storitev v Republiki Sloveniji" (Ljubljana, 20. januar 2015).
 Dnevi vključujoče informacijske družbe (Ljubljana, 14.-16. maj 2015).
 Srečanje nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (Maribor, 30. junij 2015).
 Delavnica za nevladne organizacije "Uporaba interneta za demokratično participacijo" (27.
avgust 2015).
 Dogodek "Uporabna spletna znanja in programske rešitve za nevladne organizacije ter
financiranje projektov NVO na področju informacijske družbe" (Ljubljana, 22. december,
2015).
6.2 Zagovorništvo
 Priprava in posredovanje pripomb k spremembam Zakona o elektronskih komunikacijah
(ZEKom-1) na Direktorat za informacijo družbo v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije
(januar 2015).
 Priprava in posredovanje pripomb na osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 z
vidika spodbujanja e-participacije in izboljševanja uporabniške prijaznosti storitev e-uprave
(februar 2015).
 Moderiranje javne razprave "Ali je informacijska družba v Sloveniji vključujoča? – pogled
nevladnih organizacij" (Dnevi vključujoče informacijske družbe, Ljubljana 14. maj, 2015).
 Moderiranje javne razprave "E-uprava v službi uporabnikov in nevladnih organizacij" (Dnevi
vključujoče informacijske družbe, Ljubljana, 15. maj, 2015).
 Moderiranje okrogle mize "Oblikovanje okolja za razcvet digitalnih omrežij in storitev –
zaupanje in varnost" (posvet Going Local – Strategija za enotni digitalni trg za Evropo,
Ljubljana, 21. maj 2015).
 Priprava in objava prispevka "Brez zaupanja javnosti je digitalna vlada sama sebi namen".
Dostopno prek http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/254-zaupanje-javnost-digitalnavlada-slovenija.html (16. julij 2015).
 Sodelovanje z vsebinsko mrežo NVO varujejo naše zdravje pri pripravi dopolnil na osnutek
Resolucije zdravstvenega varstva z vidika vključujočega e-zdravja (avgust 2015).
 Sodelovanje med vabljenimi govorci na dogodku "Zajtrk z družbenim učinkom - Družbeni
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učinek in digitalna tehnologija" (Ljubljana, 21. oktober 2015).
 Sodelovanje v pobudi za predstavniško e-demokracijo (nosilec pobude je Fakulteta za
družbene vede).
 Mentoriranje nevladnih organizacij na temo za zbiranja mnenj državljanov s pomočjo
spletnega anketiranja, upravljanja e-pošte s pomočjo spletnih storitev ter vzpostavljanje
komunikacije z odločevalci in pridobivanje projektnih partnerjev s pomočjo družbenih
omrežij v obsegu 8 mentorskih ur.
6.3 Mreženje in krepitev kapacitet
 Sodelovanje na srečanjih Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije
(januar-december 2015).
 Udeležba na konferenci o dostopnosti spletnih strani javne uprave in drugih pomembnih
spletišč za državljane RS (27. januar 2015)
 Vključitev v mrežo Internet Social Forum (februar 2015).
 Udeležba na delavnici za ugotavljanja možnosti in potrebnih pogojev za prenos javnih
storitev na nevladne organizacije (5., 6. in 9. marec 2015).
 Udeležba na posvetu o nadaljnjem razvoju podpornega okolja za nevladne organizacije v
Sloveniji (11. marec 2015)
 Usposabljanje za digitalne donacije in množično financiranje – Crowdfunding: pridobivanje
sredstev na spletu (24. marec 2015).
 Udeležba na nacionalni konferenci "Sooblikujemo Slovenijo – Združimo moči za oblikovanje
strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva do leta 2020" (21. april 2015).
 Udeležba na nacionalni konferenci "Nevladne organizacije, vsebinske mreže in njihov
pomen za družbo" (10. junij 2015).
 Udeležba na dogodku o predstavitvi Strategije pametne specializacije Slovenije (16. junij
2015).
 Udeležba na delavnici "Uporaba informacijskih tehnologij pri raziskovanju zakonodaje in
drugih odločevalskih procesov (16. junij 2015).
 Udeležba na delovnem posvetu "EU odločitve vplivajo na nas. Ali lahko mi vplivamo nanje?"
(18. junij 2015).
 Udeležba na predstavitvi poročila o evalvaciji Operativnega programa Slovenije 2014-2020
(19. junij 2015).
 Udeležba na posvetu o strategiji NVO sektorja na Ministrstvu za javno upravo (9. julij 2015)
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 Usposabljanje Avtorske in intelektualne pravice na spletu za NVO (23. junij).
 Udeležba na seji delovne skupine za pripravo Strategije razvoja NVO (24. september)
 Udeležba na festivalu odprtih podatkov javne uprave (1. oktober).
 Udeležba na konferenci "Učinkovit in pregleden javni sektor za visoko kakovostne storitve"
(6. oktober).
 Udeležba na informativnem dnevu programa Podonavje (7. oktober).
 Udeležba na informativnem dnevu Obzorje 2020 (9. oktober 2015).
 Udeležba na posvetu "Kaj pričakujemo od Evropskega ekonomsko-socialnega odbora v
mandatu 2015-20" (19. november 2015).
 Udeležba na hackathonu za zakonodajni monitor (5. decembra 2015).

Dogodek "Uporabna spletna znanja in programske rešitve za nevladne organizacije ter financiranje projektov NVO na
področju informacijske družbe" v organizaciji Inštituta za elektronsko participacijo (Ljubljana, 22. december, 2015).
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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 2015 je
dostopen
na
spletni
povezavah
http://www.inepa.si/mediji/objave.html
in
http://www.inepa.si/mediji/sporocila.html (v pripravi).
7.1 Objave, intervjuji in nastopi v medijih
 Izzivi, prednosti in možnosti elektronskih volitev – video oddaja. PiNA, 4. marec 2015.
 Med Slovenci nezaupanje do obstoječih orodij e-participacije. STA, 13. marec 2015.
Dostopno prek https://krog.sta.si/2113611.
 Participacija prek družabnih omrežij. Radio Slovenija, 22. april 2015.
 Evropsko državljanstvo – intervju. Revija Mladje, maj 2015.
 17. maj - svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Svet24.si, 17. maj 2015
 Stremeti moramo k 100-odstotni pokritosti z internetom. Val202, 20. Maj 2015.
 Ob svetovnem dnevu informacijske družbe – intervju. Radio Trst A. 21. maj 2015.
 Majhen prispevek, ne pa tudi rešitev – video prenosi sej mestnega sveta. Delo, 31. avgust
2015.
7.2 Sporočila za javnost
 Stališča Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo na področju eparticipacije in odprte vlade. 14. maj 2015.

Med Slovenci nezaupanje do obstoječih orodij e-participacije. STA, 13. marec 2015.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2015
Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2015:
 Pridobljeni novi evropski in domači partnerski projekti na področju delovanja zavoda.
 Predstavitev strokovnih prispevkov na najmanj štirih mednarodnih in domačih konferencah.
 Objava enega strokovnega dela v sistemu COBISS.
 Organizacija najmanj dveh javnih dogodkov v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.
 Najmanj pet medijskih objav o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost.
 Povečan obseg prihodkov in pokritje finančnih obveznosti, ki so nastale v letu 2013.
Neuresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2015:
 Vpis zavoda v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS (do leta 2016).
 Pridobitev statusa v javnem interesu in standarda kakovosti za NVO (do leta 2016).
 Priprava predstavitvenega videa inštituta v sodelovanju s Studijem 12 (do leta 2016).
 Zagotovitev sredstev za delovanje nacionalne mreže NVO na področju informacijske družbe
v letu 2016.
 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 550 in sledilcev Twitter profila
zavoda na 400.
Postopek vpisa zavoda v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS se bo začel po
zaključku doktorske raziskave, ki trenutno poteka na zavodu (predvidoma v letu 2017). Pridobitev
standarda kakovosti v tem trenutku ni smiselna zaradi majhnega števila zaposlenih (zaključek na
podlagi pogovora s CNVOS, ki izvaja delavnice za pridobitev standarda). Postopek pridobitve
statusa v javnem interesu se bo začel po sprejetju Zakona o nevladnih organizacijah v javnem
interesu in po sprejetju ustreznih podzakonskih aktov za pridobitev tovrstnega statusa na področju
informacijske družbe (predvidoma v letu 2017). Priprava predstavitvenega videa se odloži za
nedoločen čas, saj zavod že ima predstavitvene zgibanke v slovenskem in angleškem jeziku.
Aktivnosti za zagotovitev sredstev za delovanje mreže NVO na področju informacijske družbe
potekajo v okviru Konzorcija Vsebinskih mrež Slovenije, ki si prizadeva za sistemsko rešitev
financiranja vsebinskih mrež NVO. Število prijateljev Facebook profila zavoda in sledilcev Twitter
profila zavoda se ni povečalo v skladu s pričakovanju zaradi omejenih kadrovskih kapacitet pri
upravljanja profilov zavoda na družbenih omrežjih.
Neuresničene načrtovane aktivnosti v letu 2015 niso bistveno vplivale na ostale rezultate in delo
zavoda.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2016
Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2016 bodo usmerjene na naslednja področja:
1) Pridobitev enega novega evropska in enega domačega partnerskega projekta na področju
delovanja zavoda, s ciljem zagotoviti dolgoročno financiranje zavoda za uresničevanje njegovega
poslanstva.
2) Predstavitev prispevkov na največ petih mednarodnih in domačih konferencah, od katerega bo
imel najmanj en prispevek obliko zaključenega znanstvenega ali strokovnega članka za objavo v
sistemu COBISS.
3) Organizacija najmanj dveh javnih dogodkov v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.
4) Najmanj pet medijskih objav o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost.
5) Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v okviru mreže NVO za vključujočo
informacijsko družbo.
6) Povezovanje nevladnih organizacij v okviru mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo.
7) Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda.
8) Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 550 in sledilcev Twitter profila zavoda na
400.
9) Nadaljnja krepitev sodelovanja z gospodarstvom in fakultetami.
10) Sodelovanje pri oblikovanju strateških in zakonodajnih dokumentov na področju informacijske
družbe in nevladnih organizacij v Sloveniji.
Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2016 predstavljajo nadaljevanje
osnovnega poslanstva zavoda na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo. Hkrati
nadgrajujejo poslanstvo v smeri umeščanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov
kontekst razvoja informacijske družbe kot javno političnega vprašanja. Načrtovane aktivnosti tudi
nagovarjajo v raziskavi1 identificirano potrebo po vzpostavitvi kolektivnega nevladnega akterja, ki
bo v povezavi s širšo civilno družbo in internetno javnostjo zagovarjal javni interes na področju
razvoja informacijske družbe v Sloveniji.

1 Delakorda, Simon in Martina Lozej. 2015. Analiza obsega, dejavnosti, potenciala in potreb NVO sektorja v Sloveniji
na področju informacijske družbe. Projekt Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko
družbo.
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X. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2015
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 prikazujejo verodostojnost podatkov o premoženjskem, materialnem in
finančnem stanju zavoda.
Zavod vodi svoje poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva in po svojem kontnem
planu na podlagi novega 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.
Osnovna dejavnost Zavoda INePA je posebej opredeljena v aktu o ustanovitvi ter 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, ki temelji na projektnem delu, kar je razvidno iz
poslovnega poročila.
I. BILANCA STANJA
10.1 Sredstva
10.1.1 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 €.
Naziv OS

Datum
nabave
Stol Spinalis
30.9.2010
Prenosnik Asus
10.6.2011
HP Compaq 432S
6.12.2011
HP Paviljong9-1130
6.12.2011
DI pisalne mize
9.2.2012
DI pisarniški stoli
24.2.2012
Tiskalnik Color Laser 30.12.2014
SKUPAJ OS in DI

Nabavna
vrednost
423,00
413,48
408,00
424,00
148,92
234,58
232,00
2.283,98

Amortizacija iz
prejšnjega leta
359,55
413,48
408,00
424,00
84,39
132,91
232,00
2.054,33

Amortizacija Neodpisana
tekočega leta vrednost v €
63,45
0
0
0
0
0
0
0
29,79
34,74
46,91
54,76
0
140,15
89,50

Amortizacija se obračunava posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja z
uporabo stopnje amortizacije, ki se lahko upošteva v davčno priznane odhodke.
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Neodpisano vrednost drobnega inventarja smo zaradi neuporabljanja (zaprtje pisarne) v celoti
odpisali v breme amortizacije. Ker smo 1.1.2015 izstopili iz sistema DDV, smo razliko odbitka
poračunali pri zadnjem obračunu DDV.
10.1.2 Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Izkazujemo terjatve, ki so poravnane v letu 2016.
Naziv kupca
Društvo za razvoj podeželja

Datum računa
23.10.2015

Datum zapadlosti
10.12.2015

Znesek v €
315,50

10.1.3 Denarna sredstva
Denarna sredstva predstavljajo dobroimetje na računu v znesku 4.983,74 €.
10.2 Obveznosti do virov sredstev
10.2.1 Ustanovitveni vložek
Predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00 €.
10.2.2 Presežek prihodkov oz. odhodkov
Izkazujemo čisti presežek prihodkov tekočega leta v znesku 6.238,00 € in izgubo iz preteklih let,
zmanjšano za pretekle dobičke v višini 11.660,21 €.
10.2.3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Izkazujemo obveznosti do dobaviteljev, ki so poravnane v letu 2016.
Naziv dobavitelja
Medijske in komunikac. storitve
Ministrstvo za javno upravo
Skupaj

Datum računa
1.12.2015
31.12.2015

Datum zapadlosti
31.12.2015
5.1.2016

Znesek v €
230,00
8,76
238,76

10.2.4 kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med temi obveznostmi so izkazane obveznosti za plače, nadomestila plač in drugi prejemki iz
delovnega razmerja. Zneski predstavljajo obračunane stroške dela za mesec december 2015,
izplačane v januarju 2016.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obvez. za čiste plače
Kratkoročne obvez. za prispevke
Kratkoročne obvez. za davke
Skupaj

Vrednost v €
582,16
314,14
58,46
954,76

10.2.5 Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Izkazujemo davčno obveznost iz davka od dohodkov za plačilo v letu 2016.
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Obveznosti za davek od dohodkov

Vrednost v €
397,62
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10.2.6 Finančne obveznosti
Izkazuje se kratkoročni kredit do ustanovitelja zavoda v znesku 9.030,00 €. Kredit se postopoma
vrača v okviru razpoložljivega denarnega toka.
II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
10.3 Prihodki
10.3.1 Prihodki iz sredstev javnih financ
Na javnem razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje
2014-2015 smo pridobili sredstva za sofinanciranje projekta "Vsebinska mreža nevladnih
organizacij za vključujočo informacijsko družbo" (NVO-VID). Vrednost projekta, v katerem
sodelujejo še trije partnerji, znaša 95.308,57 €. Delež, ki pripada Zavodu INePA kot poslovodečemu
partnerju znaša 25.069,06€. Projekt je bil zaključen 31.8.2015 in v letu 2015 nakazana tudi vsa
sredstva, kar je prikazano med prihodki.
NVO-VID

18.345,44 €

10.3.2 Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti
Prihodki iz poslovanja v znesku 12.835,31 € so nastali iz opravljanja lastne dejavnosti, za katero je
zavod registriran. Prihodki iz EU projekta Puzzled by Policy, ki je bil zaključen v letu 2013, so nastali
v poročanem obračunskem obdobju zaradi nakazila v letu 2015. Podrobnejša obrazložitev
projektne dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.
Naročnik
EU projekt Puzzled by Policy
Društvo za razvoj podeželja LAZ
Skupaj

Vrednost naročila v €
12.015,01
820,30
12.835,31

10.3.3 Finančni prihodki
To so prihodki od naslova sredstev na vpogled v znesku 0,74.
10.4. Odhodki
10.4.1 Stroški materiala
Stroški materiala
Pisarniški material

Vrednost v €
136,88

10.4.2 Stroški storitev
Stroški storitev
pogodba o poslovodenju
izobraževanje
intelektualne storitve
medijsko komuniciranje
službena potovanja
najem strežnika, domene

Vrednost v €
9.992,94
1.525,94
1.042,39
920,00
693,98
452,71
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plačilni promet
spletni video prenosi
celostna grafična podoba
reprezentanca
drugi stroški
kopiranje
Skupaj

248,24
146,40
100,00
36,80
15,00
6,30
15.180,70

10.4.3 Stroški dela
Stroški dela so za 2 zaposlena: vodja projektov po pogodbi o poslovodenju do 31.8.2015, od 1.9.
redna zaposlitev, predstavnica za stike z javnostjo za polovični delovni čas do 31.8.2015. Plače in
ostali stroški dela se obračunavajo po kolektivni pogodbi za negospodarstvo.
Stroški dela
Plače zaposlenih
Prispevki za socialno varnost
Drugi stroški dela-regres
Skupaj

Vrednost v €
7.123,86
1.147,45
403,12
8.674,43

10.4.4 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 in je knjižena v znesku 229,74 €.
10.4.5 Ostali drugi stroški
Strošek
Članarina CNVOS
Odpis Lugos
izravnave
Skupaj

Vrednost v €
50,00
91,79
0,66
142,45

10.4.6 Presežek odhodkov
V letu 2015 je bil ugotovljen presežek prihodkov 6.817,49 €, davek od dohodkov znaša 579,49 €.
Za čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja smo zmanjšali izgubo iz preteklega leta.

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, 24. februar 2016
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