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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2016 uspešno izvajal svoje poslanstvo na področju
uporabe  interneta  za  demokratično  udeležbo  in  naslavljanja  demokratičnih  izzivov  sodobnih
političnih sistemov tako v kontekstu razvoja digitalne družbe kot z vidika javnega interesa. 

Na lokalni ravni je inštitut nadgradil dosedanja prizadevanja za spodbujanje participacije občanov v
okviru projekta  »Pametni  glas« ter s sodelovanjem v pobudah Pametna skupnost Gorenjska in
Pametno mesto Velenje. V povezavi z obema je soorganiziral lokalni razpravi v Kranju in Velenju na
temo digitalnih storitev (dogodka projekta Več Evrope, več Slovenije). Na nacionalni ravni je inštitut
nadaljeval  s  koordinacijo  nacionalne  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo
informacijsko družbo (NVO-VID) in sodelovanjem v koordinaciji vsebinskih mrež Slovenije. V okviru
mreže  je  vodil  organizacijo  dneva  vključujoče  informacijske  družbe  ob  mednarodnem  dnevu
telekomunikacij  in  informacijske  družbe,  sooblikovanje  zakonodaje  na  področju  informacijske
družbe  (novela  zakona  o  elektronskih  komunikacijah)  ter  protestno  akcijo  zaradi  neodgovorne
politike Vlade RS do razvoja informacijske družbe. V imenu mreže je predstavnik inštituta na vrhu
slovenskega  gospodarstva  podpisal  ustanovitev  digitalne  koalicije.  Na  evropski  ravni  je  inštitut
uspešno  nastopil  kot  prijavitelj  na  razpisu  Evropa  za  državljane  in  pridobil  partnerski  projekt
»European Citizens Crowdsourcing«, v katerem sodeluje 8 partnerjev iz EU. V okviru projekta je
organiziral  prvo  mednarodno  konferenco  na  temo  množičnega  sodelovanja  (crowdsourcing)  v
Sloveniji. Evropsko udejstvovanje je dopolnil z izvedbo vabljenega predavanja na dnevu digitalne
demokracije  v  Bruslju,  katerega  je  organiziral  European  Citizens  Action  Service.  Navedene
aktivnosti so okrepile prepoznavnost inštituta in prispevale k njegovi pojavnosti v medijih.

Na organizacijski  ravni  je inštitut  nadaljeval  z  uspešnim pridobivanjem razpisnih sredstev,  ki  so
potrebna za stabilno izvajanje obstoječega obsega aktivnosti  na letni  ravni  v skladu z njegovim
poslanstvom in statutom.

Redno  zaposleni  in  zunanji  sodelavci  zavoda  INePA  so  v  letu  2016  dosegli  naslednje  ključne
rezultate v okviru letnega načrta dela:

 izvedli 5 sofinanciranih projektov v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;
 4x sodelovali s prispevki na znanstvenih in strokovnih konferencah doma in v tujini;
 napisali 3 študije in analize ter sodelovali v treh raziskavah;
 na razpisu programa Evropa za državljane pridobili  razpis, v okviru katerega  koordinirajo

mednarodni konzorcij partnerjev iz osmih držav EU;
 organizirali in izvedli prvo mednarodno konferenco na temo crowdsourcing-a (množičnega

sodelovanja) v Sloveniji;
 podpisali  Slovensko digitalno koalicijo v imenu Mreže NVO za vključujočo informacijsko

družbo na vrhu slovenskega gospodarstva;
 5x organizirali oz. bili soorganizator javnih dogodkov (3x v letu 2015);
 bili 6x prisotni v medijih (7x v letu 2015);
 imeli 1.167 uporabnikov spletne strani zavoda (1.814 v letu 2015; 6.090 v letu 2014);
 obdržali obstoječe število prijateljev zavoda na Facebooku iz prejšnjega leta (525);
 povečali število sledilcev zavoda na Twitterju na 435 (387 v letu 2015; 320 v letu 2014).

Letni prihodki zavoda v letu 2016 so znašali  20.088,79 evrov. Odhodki so znašali  19.352,45 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 deluje kot nepridobitna nevladna organizacija ter kot prepoznan akter v Evropski uniji
na  področju  razvoja  demokracije  in  sodelovanja  javnosti  s  pomočjo  družbeno  inovativne  rabe
interneta.  Zavod  uresničuje  javni  interes  na  naslednjih  področjih:  elektronska  participacija,
digitalna demokracija,  elektronsko vladanje / elektronska uprava, digitalni  razkorak, nadzor nad
internetom  in  poblagovljanje  interneta.  Inštitut  deluje  kot  strokovni  vir  znanja,  informacij  in
izkušenj  ter  kot  priznana  referenca  za  uspešno  izvajanje  partnerskih  projektov  na  področju
vključujoče informacijske družbe, nevladnega sektorja, civilnega dialoga, politične demokracije in
sodelovanja  javnosti  s  pomočjo  demokratične rabe interneta  na  lokalni,  nacionalni  in  evropski
ravni.  Z  inovativnimi  družbenimi  pristopi  na  področju  politične  informatike  dosega  merljive  in
neposredne rezultate v javnem interesu pri udeležbi različnih deležnikov v demokratičnih procesih
in  krepitvi  aktivnega  državljanstva.  Aktivnosti  inštituta  obsegajo  analize,  raziskave,  svetovanje,
izobraževanje, informiranje, zagovorništvo, upravljanje spletnih orodij, vključevanje ciljnih skupin,
vzpostavljanje spletnih skupnosti,  moderiranje komunikacijskih procesov na spletu,  vključevanje
spletnih aplikacij v demokratične postopke in mreženje. Svoje aktivnosti nadgrajuje s sodelovanjem
v vsebinskih mrežah na ravni EU, nacionalni ravni in v regiji. Zavod koordinira nacionalno vsebinsko
mrežo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (NVO-VID) in je član Evropske mreže
za elektronsko participacijo (PEP-NET), Državljanske mreže za srednjo in vzhodno Evropo (CEE CN),
Zavoda Center  za  informiranje,  sodelovanje  in  razvoj  nevladnih  organizacij  (CNVOS)  in  Stičišča
nevladnih organizacij osrednje Slovenije. Zavod je bil leta 2009 uvrščen na seznam ključnih akterjev
eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study). Več informacij o zavodu je dostopnih
prek spletne povezave http://www.inepa.si/institut-inepa.html.
 
Organizacijsko  strukturo zavoda  sestavljajo  direktor  zavoda,  svet  zavoda  in  strokovni  svet.
Ustanovitelj in direktor zavoda je mag. Simon Delakorda. Člani sveta zavoda so: 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 zunanjo
sodelavko Petro Gorišek, 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 e-
participacije.
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V letu 2009 je zavod izvedel 21 spletnih razprav, posvetovanj, video prenosov, anket in peticij o
javnih zadevah, politikah in zakonodaji v Sloveniji in Evropski uniji, v katerih je aktivno sodelovalo
več  kot  3.000  posameznikov,  organizacij,  članov  Evropskega  parlamenta  in  državnih  institucij.
Objavil je 4 strokovne članke in predstavili 7 prispevkov na mednarodnih in domačih konferencah,
simpozijih ter forumih in postal član Vseevropske mreže za eParticipacijo (PEP-NET), CEE Citizens
Network  in  razvojnega  centra  CNVOS.  Zavod  je  bil  uvrščen  na  seznam  ključnih  akterjev
eParticipacije v EU (poročilo European eParticipation Study).

V letu 2010 je zavod nadaljeval z uspešnim uresničevanjem vizije razvoja in poslanstva organizacije
navkljub svetovni gospodarski in finančni krizi. Število zaposlenih na zavodu se je povečalo na 3.
Zavod je uspešno zaključil sodelovanje na svojem prvem evropskem projektu (VIDI) v 7. Okvirnem
programu  EU  ter  začel  z  izvajanjem  štirih  novih  projektov.  Predstavil  je  14  prispevkov  na
mednarodnih  in  domačih  konferencah,  simpozijih  ter  forumih  in   izvedel  prve  prostovoljne  in
družbeno-odgovorne  aktivnosti.  Dodatno  so  se  okrepila  projektna  in  vsebinska  partnerstva  z
relevantnimi akterji na področju e-participacije ter prepoznavnost v širši strokovni in laični javnosti
(več kot 15.000 obiskov posameznih uporabnikov interneta na spletnih straneh projektov in na
spletni strani zavoda). Zavod je prvič presegel več kot 60% delež prihodkov iz naslova svetovanja,
analiz in strokovnih prispevkov.

V letu 2011 je zavod uspešno sodeloval na tekočih partnerskih nacionalnih in evropskih projektih
ter  javno obeležil  4. obletnico delovanja z izvedbo strokovne razprave v Ljubljani.  Zavod se je
vključil v Mrežo nevladnih organizacij za raziskovanje in znanost (ZOTKS) in predstavil 14 prispevkov
na mednarodnih in domačih konferencah ter dogodkih, pripravil 11 študij, poročil in povzetkov ter
napisal  4  strokovne  članke.  Zaključeni  so  bila  grafična  in  vsebinska  prenova  spletne  strani
http://www.inepa.si, predstavitveni katalog, celostna grafična podoba in e-mesečnik zavoda. Zavod
je  prejel  priznanje  za  krepitev  zaposlitvene  pismenosti  mladih  (Zaposlitveni  torek),  skupinsko
priznanje portala ePractice.eu za projekt Puzzled by Policy in Priznanje Nefiks za neformalno učenje
(Portal Talentiran.si). Število prijateljev zavoda na Facebook-u je naraslo na 200.

V letu 2012 je Inštitut za elektronsko participacijo v skladu s trendi in razvojem e-participacije na
evropski ravni večino svojih aktivnosti usmeril v izvajanje svetovalnih, analitskih in komunikacijskih
dejavnosti ob hkratnem zmanjševanju obsega tehničnih dejavnosti. Okrepljeno je bilo vsebinsko
delo v okviru strokovno-svetovalnega programa, ki  razvoj  demokracije in sodelovanja javnosti  s
pomočjo  družbeno  inovativne  rabe  interneta  obravnava  tudi  z  vidika  demokratičnih  tveganj
digitalne  družbe  (digitalna  neenakost,  nadzor  nad  internetom,  poblagovljanje  interneta,
tehnokratska e-uprava in fiktivna e-participacija). Predvsem slednji dve temi sta z vidika delovanja
nevladnih organizacij sestavljali večino prispevkov zavoda na 15 strokovnih konferencah in okroglih
mizah. Aplikativno delovanje zavoda je bilo usmerjeno na evropski projekt Puzzled by Policy, ki je
imel tekom leta 4.000 sodelujočih uporabnikov. Dodatna pozornost je bila namenjena projektnemu
sodelovanju in mreženju z organizacijami izven Slovenije s poudarkom na državah EU in Balkana. V
letu 2012 je zavod okrepil prepoznavnost v množičnih medijih in na svetovnem spletu (vključno s
prisotnostjo na spletnih družbenih omrežjih Facebook in Twitter) ter skozi vse leto redno objavljal
mesečne e-novice in sodeloval na različnih dogodkih. Povečana javna prepoznavnosti je rezultat
komunikacijske strategije zavoda iz leta 2011 in strategije nastopa v spletnih družbenih omrežjih v
okviru komunikacijsko-skupnostnega programa.

V letu 2013 je zavod nadaljeval sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri vzpostavitvi in uporabi
spletnih orodij e-participacije v podporo projektom na področju civilnega dialoga in vključevanja
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javnosti.  Prav  tako  je  okrepil  sodelovanje  s  sorodnimi  NVO  na  področju  zagovorništva  in
ozaveščanja  o  demokratičnih  tveganjih  digitalne  družbe.  Pozornost  zavoda  je  bila  namenjena
vzpostavljanju  komunikacije  z  odločevalskimi  institucijami  in  sodelovanju  pri  vzpostavitvi
Slovenskega  internetnega  foruma.  Strokovno  delo  je  bilo  usmerjeno  v  nadaljevanje  doktorske
raziskave  na  temo  politične  informatike  in  udeleževanje  mednarodnih  konferenc.  Projektne
aktivnosti  so  bile  osredotočene  na  tekoče  evropske  projekte  ter  zaključevanje  triletnega  FP7
projekta  Puzzled  by  Policy.  Na  organizacijski  ravni  je  zavod  izvedel  notranjo  racionalizacijo  in
zmanjšanje stroškov poslovanja ob hkratni ohranitvi obsega aktivnosti iz preteklega leta.

V letu 2014 je Inštitut za elektronsko participacijo vzpostavil in koordiniral nacionalno vsebinsko
Mrežo nevladnih organizacij  za  vključujočo informacijsko družbo,  okrepil  strokovno-raziskovalno
delo, zagovorniške aktivnosti ter povečal število javnih dogodkov v lastni organizaciji. Del projektnih
aktivnosti  inštituta  se  je  nanašal  tudi  na  področje  e-participacije  na  ravni  Evropske  unije.  Na
organizacijski ravni je inštitut nadaljeval z notranjo racionalizacijo dela in izboljšanjem finančnega
poslovanja  s  povečanim  obsegom  prihodkov.  Inštitut  je  okrepil  svojo  prisotnost  na  družbenih
omrežjih ter ohranil obseg pojavljanja v množičnih medijih.

V  letu  2015 je  inštitut  nadaljeval  z  uresničevanjem  strateških  usmeritev  pri  raziskovanju
demokratičnih tveganj informacijske družbe, koordinaciji vsebinske mreže nevladnih organizacij za
vključujočo informacijsko družbo, sodelovanju na evropskih projektih e-participacije na področju
aktivnega državljanstva in pravic žensk, sodelovanju z gospodarstvom pri vzpostavljanju pametne
participacije  v pametnih mestih in povezovanju z  akademsko sfero na področju E-demokracije.
Inštitut  je  prvič  organiziral  Dneve  vključujoče  informacijske  družbe  s  tiskovno  konferenco  ob
Svetovnem dnevu informacijske družbe. Na organizacijski  ravni  je  inštitut  nadaljeval  z  notranjo
racionalizacijo dela in zmanjševanjem stroškov poslovanja. Prav tako je okrepil  prepoznavnost v
nevladnem sektorju in nastopanje na strokovnem področju, a hkrati imel manjši obseg pojavnosti v
medijih in obiskanost spletne strani.

V  letu  2016 je  Inštitut  za  elektronsko  participacijo  okrepil  svoja  prizadevanja  za  spodbujanje
participacije občanov v okviru projekta »Pametni glas« ter s sodelovanjem v lokalnih pobudah. Na
nacionalni ravni je inštitut nadaljeval s koordinacijo nacionalne vsebine mreže nevladnih organizacij
za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID), v okviru katere je prispeval k ozaveščanju javnosti o
pomenu digitalizacije ter zagovarjal javni interes v procesih oblikovanja področne zakonodaje in
izvajanja vladne politike. V imenu mreže je predstavnik inštituta na vrhu slovenskega gospodarstva
podpisal  ustanovitev  digitalne  koalicije.  Na  evropski  ravni  je  inštitut  nastopil  kot  koordinator
partnerskega  projekta  »European  Citizens  Crowdsourcing«  in  organiziral  prvo  mednarodno
konferenco na temo množičnega sodelovanja (crowdsourcing) v Sloveniji. Na organizacijski ravni je
inštitut  ohranil  stabilno  financiranje  obstoječega  obsega  aktivnosti  na  letni  ravni  v  skladu  s
poslanstvom in statutom.
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III. PROJEKTI

Pregled  projektov  zavoda  INePA  v  letu  2016  je  dostopen  na  spletni  povezavi
http://www.inepa.si/projekti.html.

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta

3.1.1 Dvoletni projekt  European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD). Projekt financira Izvajalska
agencija  za  izobraževanje,  avdiovizualno  področje  in  kulturo  v  okviru  programa  Evropa  za
državljane (Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba – projekti civilne družbe). Cilj
projekta  je  identificirati  potrebne  pogoje  in  vzpostaviti  okvir  za  uporabo  inovativnih  metod
elektronske  participacije  ljudi  v  javnih  zadevah  na  primeru  množičnega  sodelovanja
(crowdsourcing)  v  demokratični  razpravi  o  prihodnosti  Evropske  unije
(http://www.inepa.si/eucrowd).  V projektu sodeluje 8 partnerjev iz  osmih držav EU.  Inštitut  za
elektronsko participacijo izvaja koordinacijo projekta in projektne aktivnosti v Sloveniji. Vrednost
projekta znaša 147.750,00 evrov. Finančni delež INePA znaša 22.750,00 evrov oz. 15,4 % vrednosti
projekta.

3.1.2  Enoletni  projekt  Več Evrope,  več Slovenije.  Naročnik  projekta je  Predstavništvo Evropske
komisije  v  Sloveniji.  Cilj  projekta  je  upravljanje  Twitter  (https://twitter.com/VecEUvecSLO)  in
Facebook (https://twitter.com/VecEUvecSLO) profilov Več Evrope, več Slovenije ter izvedba dveh
okroglih miz na temo enotnega digitalnega trga za Evropo (pametna mesta, pametne skupnosti in
digitalne storitve) v Kranju in Velenju. Vrednost naročila znaša 7.000,00 evrov.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1 Dvoletni projekt  Digital Ecosystem for E-participation Linking Youth - DEEP-Linking Youth
(naročnik European Citizen Action Service - ECAS) (http://ecas.org/deep-linking-youth/). Inštitut za
elektronsko participacijo 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.

3.2.2 Štiriletni projekt  Pametni glas v okviru projektov Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT-
Regionalni center NVO. Naročnika projekta sta Društvo za podporo civilne družbe in Društvo za
razvoj in varovanje GEOSS-a. Cilj projekta je razviti mobilno aplikacijo Pametni glas, ki bo podprla
izvajanje civilnega dialoga za nevladne organizacije in občane prek identifikacije lokalnih potreb,
podajanja pobud in zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe. Inštitut za elektronsko
participacijo sodeluje pri razvoju in moderiranju aplikacije. Finančni delež INePA na projektu znaša
3.000,00 evrov.

3.2.3  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
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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
(http://www.publicpolicyinstitute.eu/wiki/Glavna_strana).  Finančni  delež  INePA  znaša  2.800,00
evrov oz. 3,5 % vrednosti projekta. Projekt zaključen v letu 2016.

Organizacija mednarodne konference projekta EUCROWD »How can citizen’s crowdsourcing foster democracy in
Europe?« (Ljubljana, 26. oktober 2016)

Udeležba na delovnem sestanku partnerjev projekta Digital Ecosystem for E-participation Linking Youth
(Bruselj, 3. junij 2016)
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2016 je dostopen na spletni
povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-znanja.html (arhiv v pripravi).

4.1 Znanstveni in strokovni prispevki

/

4.2 Študije in poročila

4.2.1 Delakorda, Simon. 2016.  Guidelines for implementing on-line consultation in development
cooperation. Project Time for Women's rights and Gender Equality in Montenegro. Ljubljana.

4.2.2  Delakorda,  Simon.  2016.  External  Evaluation  Monitoring  Plan.  Digital  Ecosystem  for  E-
participation linking Youth (DEEP-linking Youth project). Ljubljana, Bruselj.

4.2.3 Delakorda, Simon. 2016. Komunikacijski in participativni protokol za spletno orodje Pametni
glas. Projekt Pametni glas. Ljubljana.

4.2.4  Delakorda,  Simon.  2016.  Izbrani  primeri  deliberativnih  praks:  Spletni  državljanski  forum
Evropske razprave in Slovenija znižuje CO2 - Podnebni posveti. Projekt Deliverativen.si, Fakulteta za
družbene vede, Ljubljana.

4.2.5 Delakorda Simon. 2016.  Uporabniški scenarij za aplikacijo Pametni glas na primeru občine
Šentrupert. Ljubljana.

4.3 Sodelovanje v raziskavah

4.3.1  Delakorda,  Simon.  2014-2018.  Politična  informatika:  vloga  nevladnih  organizacij  pri
naslavljanju demokratičnih tveganj digitalne družbe. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana
(doktorska raziskava).

4.3.2 Delakorda, Simon. 2016. Varieties of Democracy Project. Nacionalni strokovnjak za Slovenijo v
mednarodni raziskavi.

4.3.3 European Commission’s expert group on-line meeting on eParticipation solutions (22. april
2016).
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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 2016 je dostopen na spletni povezavi http://www.inepa.si/knjiznica-
znanja/nastopi-in-prispevki.html (spletni arhiv v pripravi).

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1  Delakorda,  Simon.  2016.  Opening  remarks:  [International  conference  »How  can  citizen’s
crowdsourcing foster democracy in Europe?«, 26. oktober]. Ljubljana, Slovenija, 2016.

5.1.2  Delakorda,  Simon.  2016.  Future  E-  Participation  tools  and  methods  in  the  EU:  What
possibilities for Crowdsourcing?: [Digital Democracy Day 2016 »Will E-Participation bring Citizens
back to the EU?«, 18. oktober]. Brussels, Belgium, 2016.

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

5.2.1  Predavanje  Crowdsourcing  as  a  mean  of  enhancing  democratic  engagement  in  the  EU
(Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 6. december 2016).

5.2.2 Predstavitev Pametni glas občanov (Festival odprtih podatkov javnega sektorja, Ministrstvo za
javno upravo, Ljubljana, 24. oktober 2016).

Predavanje na konferenci Digital Democracy Day 2016 »Will E-Participation bring Citizens back to the EU?«
(ECAS, Bruselj, 18. oktober 2016).
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 Srečanje nevladnih organizacij z glasnikom digitalnih tehnologij in srečanje Mreže NVO za
vključujočo informacijsko družbo (Rampa Laboratorij, Ljubljana, 14. december 2016).

 Javna  razprava  »Pametne  skupnosti  in  evropske  digitalne  storitve  za  razvoj  Velenja«  v
sodelovanju  z  Inštitutom  IPAK,  Predstavništvom  Evropske  komisije  v  Sloveniji,  Mestno
občino Velenje in SAŠA inkubatorjem (Velenje, 23. november 2016).

 Delovno  srečanje  s  kosovsko  mrežo  za  izobraževanje  in  zaposlovanje  –  KEEN  na  temo
informacijske družbe in civilnega dialoga (Ljubljana, 27. oktober 2016).

 Mednarodna  konferenca  projekta  EUCROWD  »How  can  citizen’s  crowdsourcing  foster
democracy in Europe?« in vzpostavitveni sestanek projektnih partnerjev (Ljubljana, 25. - 26.
oktober 2016).

 Javna razprava  »Pametno mesto Kranj in evropske digitalne storitve po meri občanov« v
sodelovanju  z  Zavodom UP in  Predstavništvom Evropske  komisije  v  Sloveniji  (Kranj,  20.
oktober 2016).

 Delovno srečanje Mreže NVO  za vključujočo informacijsko družbo (Simbioza, Ljubljana, 1.
julij 2016).

 Dan vključujoče informacijske družbe 2016 »Problemi razvoja digitalne družbe v Sloveniji in
kako  jih  reševati?«  ob  mednarodnem  dnevu  telekomunikacij  in  informacijske  družbe  v
okviru Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (Ljubljana, 17. maj 2016).

 Delovno srečanje Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (CNVOS, Ljubljana, 30.
marec 2016).

6.2 Zagovorništvo

 Priprava  odziva v okviru Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo na drugo verzijo
besedila  Strategije  Republike  Slovenije  na  področju  medijev  za  obdobje  2017-2025  v
povezavi z uvedbo obveznega prispevka operaterjev, ki ponujajo uporabnikom internetni
dostop (21. november 2016).

 Priprava predloga zakonske spremembe za javno razpravo o noveli Zakona o elektronskih
komunikacijah  v  okviru  Mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo  v  povezavi  z
vključitvijo predstavnika nevladnih organizacij v sestavo Sveta za elektronske komunikacije
Republike Slovenije (16. september 2016).

 Udeležba in priprava vsebinskih izhodišč  v okviru Mreže NVO za vključujočo informacijsko
družbo  za  delovni  sestanek  glede  dopolnitve  203.  člena  ZEKom-1  z  vpeljavo  možnosti
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blokiranja spletnih domen iz seznama IWOL (Ministrstvo za javno upravo,  7.  september
2016). 

 Udeležba na javnem posvetu o obravnavi  osnutka predloga novele (ZEKom-1C) v okviru
Mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (Gospodarska  zbornica  Slovenije,  6.
september 2016).

 Priprava predlogov v okviru Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo za  »Modro
knjigo«  glede  prednostnih  področij,  ki  se  bodo  financirala  iz  Norveškega  finančnega
mehanizma 2014-2021 (8. julij 2016).

 Udeležba in  protestni  odhod  s  posveta  »Umeščenost,  delovanje  in  razvoj  informacijske
družbe in  državne informatike« ter  priprava sporočila  za javnost  »Neodgovorna politika
Vlade  RS  do  razvoja  informacijske  družbe!«  v  imenu  Mreže  NVO  za  vključujočo
informacijsko družbo (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 27. junij 2016).

 Predaja  protestnega  pisma  ministrstvu  za  finance  RS  glede  sprejemanja  nove  tobačne
zakonodaje – podpora vsebinski mreži NVO varujejo naše zdravje (Ljubljana, 24. junij 2016).

 Udeležba na tiskovni konferenci o novi tobačni zakonodaji v RS – podpora vsebinski mreži
NVO varujejo naše zdravje (Ljubljana, 24. marec 2016).

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet

 Sodelovanje v konzorciju vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (11 sestankov).

 Pobuda Pametna skupnost Gorenjska (e-demokracija) v sodelovanju z Grozd NVO 
Gorenjske, Qualitas d.o.o in Zavod za upravno poslovanje (9 sestankov).

 Pobuda »Pametni glas na primeru občine Šentrupert« v sodelovanju s podjetjem 
SmartIScity d.o.o. in občino Šentrupert (5 sestankov).

 Pobuda Pametno mesto Velenje v sodelovanju z inštitutom IPAK (3 sestanki) .

 Vabljena udeležba na strokovnem hekatonu za odprte storitve e-uprave  »CLARITY Sprint
Event« (Amsterdam, 7. - 9. december 2016).

 Udeležba  na  posvetu  »Sporazum  CETA  in  prihodnost  evropske  trgovinske  politike«
(Ljubljana, 25. november 2016).

 Udeležba na Vrhu slovenskega gospodarstva in podpis Slovenske digitalne koalicije v imenu
Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (Bled, 24. november 2016).

 Udeležba na Firefox (Maker) Party v povezavi s Copyright reformo (Ljubljana, 18. november
2016).

 Udeležba na nacionalnem srečanju vsebinskih mrež NVO Slovenije  »Družbena inovacija in
nevladne organizacije« (Ljubljana, 14. oktober 2016). 
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 Udeležba na delovnem posvetu z generalnim sekretarjem CIVICUS-a, (CNVOS, Ljubljana, 4.
oktober 2016).

 Udeležba na intenzivnem treningu projekta DEEP-linking Youth (Zadar, 25. - 27. september
2016).

 Udeležba na konferenci »Erasmus+: uspehi in izzivi« (Ljubljana, 23. september 2016).

 Vabljena udeležba na strokovni konferenci »Crowd dialogue Europe« (Gradec, 8. september
2016).

 Udeležba na intenzivnem treningu projekta DEEP-linking Youth (Kunbábony, Madžarska, 14.
- 16. julij 2016).

 Vabljena udeležba na delovni večerji z makedonskimi NVO v organizaciji CNVOS (Ljubljana,
4. julij 2016).

 Udeležba na posvetu o prihodnosti Slovenije »Inovativna družba« (Ljubljana, 4. julij 2016).

 Udeležba na posvetu  o  prihodnosti  Slovenije  »Sodelovalna  družba«  (Ljubljana,  17.  junij
2016).

 Udeležba na sestanku pobude Forum za digitalno družbo (Ljubljana, 16. junij 2016).

 Udeležba na dogodku »Odpiranje podatkov javnega sektorja« (Ljubljana, 15. junij 2016).

 Vabljena  udeležba  na  posvetu  o  prihodnosti  Slovenije  »Učinkovitost  in  transparentnost
javnega sektorja« (Ljubljana, 13. junij 2016).

 Udeležba na mednarodni okrogli mizi »Vizija za Evropsko informacijsko družbo« (Ljubljana,
9. junij 2016).

 Udeležba na projektni delavnici CMEPIUS (Ljubljana, 7. junij 2016).

 Udeležba na srečanju s profesorjem Andrewjem Calabresejem z univerze Colorado na temo
raziskave  o  vlogi  nevladnih  organizacij  pri  naslavljanju  demokratičnih  tveganj  digitalne
družbe (Fakulteta za družbene vede, 30. maj 2016).

 Udeležba na posvetu nevladnih organizacij iz občine Vrhnika (Vrhnika, 24. maj 2016).

 Udeležba na okrogli mizi »EU – sedanjost in prihodnost« (Ljubljana, 19. maj 2016).

 Udeležba na dogodku »Festival rešitev za pametno mesto Kranj« (Kranj, 11. maj 2016).

 Udeležba  na  srečanju  s  predstavnikom  mreže  European  Digital  Rights  (EDRi)  na  temo
internetne nevtralnosti (Ljubljana, 13. april 2016).

 Udeležba  na  nacionalni  konferenci  »Zaključni  koraki  do  Strategije  razvoja  NVO  in
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prostovoljstva« (Ljubljana, 11. april 2016).

 Udeležba na javni  razpravi  »Kako delati  demokracijo?« (Fakulteta za družbene vede, 22.
marec 2016).

 Udeležba  na  dogodku  »Festival  odprtih  podatkov« (Fakulteta  za  računalništvo  in
informatiko, 18. marec 2016).

 Udeležba na sestanku za elektronsko in mobilno zdravje v okviru pametne specializacije
Slovenije (Institut Jožef Stefan, 10. marec 2016).

 Mreženje nevladnih organizacij na področju informacijske družbe v Sloveniji (18 sestankov z
21 nevladnimi organizacijami, januar-marec 2016).

Podpis Slovenske digitalne koalicije v imenu Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo na Vrhu slovenskega
gospodarstva (Bled, 24. november 2016)

Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo
(Ljubljana, 17. maj 2016)
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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 2016 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, nastopi in omembe v medijih

 Velenje za razvoj sodobne digitalne družbe. O-STA, 28. november 2016.

 Digitalne možnosti za pametno mesto. Gorenjski Glas, 3. november 2016.

 Množično sodelovanje ljudi pri odločanju koristno, a ne sme postati nadomestek učinkovite
politike. STA, 26. oktober 2016.

 Kakšne so ovire za elektronske volitve? TVSLO1/Odmevi, 26. september 2016.

 Ali država ve, kaj početi z informacijsko družbo? Delo/Sobotna priloga, 11. junij 2016.

 Poziv k odprti razpravi o področju informacijske družbe. STAkrog, 3. junij 2016.

7.2 Sporočila za javnost

 Sporočilo za javnost:  »Neodgovorna politika Vlade RS do razvoja informacijske družbe!« v
sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo (27. junij 2016).

 Sporočilo za javnost  ob mednarodnem dnevu telekomunikacij  in informacijske družbe v
sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo (17. maj 2016).

Izjava za TVSLO1 Odmeve Kakšne so ovire za elektronske volitve?, 26. september 2016.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2016

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2016:

 Pridobljen evropski in domači projekt na področju delovanja zavoda.

 Organizacija dveh javnih dogodkov v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

 Pet medijskih objav o aktivnostih zavoda in priprava najmanj ene izjave za javnost.

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

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

 Povečanje sledilcev Twitter profila zavoda na 400.

 Krepitev projektnega sodelovanja z gospodarstvom.

 Sodelovanje pri oblikovanju strateških in zakonodajnih dokumentov na področju 
informacijske družbe in nevladnih organizacij v Sloveniji.

Neuresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2016:

 Predstavitev prispevkov na petih mednarodnih in domačih konferencah, od katerega bo 
imel najmanj en prispevek obliko zaključenega znanstvenega ali strokovnega članka za 
objavo v sistemu COBISS.

 Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda.

 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 550.

 Krepitev projektnega sodelovanja s fakultetami.

Neuresničene načrtovane aktivnosti  v letu 2016 niso vplivale na rezultate in delo zavoda.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2017 bodo usmerjene na naslednja področja:

1) Pridobitev dveh projektov na področju delovanja zavoda, s ciljem zagotoviti redno letno 
financiranje zavoda za uresničevanje njegovega poslanstva.

2) Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih in domačih konferencah, od katerega bo en 
prispevek imel obliko zaključenega znanstvenega ali strokovnega članka za objavo v sistemu 
COBISS.

3) Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda in 10. obletnico
ustanovitve zavoda.

4) Tri medijske objave 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
450.

9) Krepitev projektnega sodelovanja zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji in 
nevladnimi organizacijami na evropski ravni.

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

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2017 predstavljajo nadaljevanje 
osnovnega poslanstva zavoda na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo. Hkrati 
nadgrajujejo poslanstvo v smeri umeščanja demokratičnih izzivov sodobnih političnih sistemov v 
kontekst razvoja digitalne družbe kot področja javnega interesa.
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X. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2016

UVOD

Računovodski izkazi so izdelani na podlagi Zakona o računovodstvu, v skladu z Uvodom v SRS, v
skladu s SRS 34(2016) in Pravilnikom o računovodstvu Zavoda INePA, v katerem so opredeljena
natančnejša pravila računovodskega obravnavanja posameznih bilančnih kategorij. Pri sestavljanju
računovodskih  izkazov  smo  upoštevali  temeljni  računovodski  predpostavki  nastanka  poslovnih
dogodkov  in  upoštevanje  časovne  neomejenosti  delovanja.  Računovodski  izkazi  prikazujejo
verodostojnost podatkov o premoženjskem, materialnem in finančnem stanju zavoda.

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

Poslovanje zavoda je potrdil svet zavoda na korespondenčni seji 27. februarja 2017.

I. POJASNILA K BILANCI STANJA

10.1 Sredstva

10.1.1 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Terjatve za vračilo davka 531,64  
Denarna sredstva na računu 5.567,40 

10.1.2 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Izkazujemo še ne zaračunane prihodke za projekta, za katere še ni bilo plačila, stroški pa so nastali v
obračunskem obdobju.

Več Evrope-več SLO 1.100,00
ECAS 1.500,00

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  655,41  in  izgubo  iz  preteklih  let,
zmanjšano za pretekle dobičke v višini 5.422,21.

10.2.3 Kratkoročne finančne obveznosti
Izkazuje se kratkoročni kredit do ustanovitelja zavoda v znesku  10.330,00. Kredit se postopoma
odplačuje v okviru razpoložljivega denarnega toka.
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10.2.4 Kratkoročne poslovne obveznosti 
Med temi  obveznostmi  so izkazane obveznosti  za  plače,  nadomestila  plač  in  drugi  prejemki  iz
delovnega razmerja in obveznost za davek iz dohodka. Zneski  predstavljajo obračunane stroške
dela za mesec december 2016, izplačane v januarju 2017.

Kratkoročne obvez. za čiste plače 630,23
Kratkoročne obvez. za prispevke 317,17
Kratkoročne obvez. za davke 77,44
Skupaj 1.024,84

10.2.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Izkazujemo obveznosti za prejeti avans EU projekta, ki še ni zaključen.

EUCROWD 2.011,25

II. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.3 Prihodki

10.3.1 Prihodki iz sredstev javnih financ
Podrobnejša obrazložitev projektne dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.

Projekt EUCROWD (EACEA)  7.088,75    
Projekt Več Evrope, več Slovenije (PEK) 6.100,00
Projekt DEEP-Linking Youth (ECAS) 5.250,00
skupaj 18.438,75

10.3.2 Drugi poslovni prihodki
Podrobnejša obrazložitev lastne dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.

Društvo Geoos 250,00
Ekvilib Inštitut 400,00
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport

500,00

Društvo za podporo civilni družbi 500,00
skupaj 1.650,00

10.4. Poslovni odhodki

10.4.1 Stroški storitev 

Organizacija dogodkov 5.963,75
Internetne storitve 398,91
Vzdrževanje glavne knjige 337,10
Plačilni promet 239,78
Medijsko komuniciranje 230,00
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Službena potovanja 176,86
Celostna grafična podoba 100,00
Najemnina 80,00
Drugi stroški 75,42
Kopiranje 46,14
Pogostitev 42,20
Skupaj 7.690,16

10.4.2 Stroški dela
Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

Plače zaposlenih 9.915,75
Prispevki za socialno varnost 1.596,54
Skupaj 11.512,29

10.4.3 Drugi poslovni stroški

Članarina CNVOS 150,00

10.4.4 Drugi odhodki

Donacija 20,00

10.4.5 Presežek  poslovnih odhodkov
V letu 2016 je bil ugotovljen presežek prihodkov 716,34 davek od dohodkov znaša 60,89. 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 2017
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