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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2018 nadaljeval z uresničevanjem svojega poslanstva
na  področju  uporabe  interneta  za  demokratično  udeležbo,  naslavljanja  demokratičnih  izzivov
sodobnih političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe in javnega interesa ter krepitve
nevladnih organizacij kot deležnika digitalizacije Slovenije.

Poslovno  leto  2018  so  zaznamovala  prizadevanja  inštituta  za  krepitev  vloge,  kapacitet  in
zagovorništva slovenskih nevladnih organizacij na področju digitalizacije. V ta namen je inštitut v
okviru  podpornega  okolja  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko
družbo  (NVO-VID)  vzpostavil  delovno  mesto  vodje  mreženja  in  zagovorništva.  V  okviru
zagovorniških aktivnosti mreže je zavod med drugimi koordiniral organizacijo 4. Dneva vključujoče
informacijske družbe, pripravo pobude Napredna digitalna družba v Sloveniji - prispevek nevladnih
organizacij in pripomb na osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe. 

Na področji e-participacije je zavod uspešno zaključil koordinacijo evropskega projekta »European
Citizens Crowdsourcing«,  se vključil  kot partner v  evropski  projekt  »Smart  eDemocracy Against
Fake News« in z vabljenimi predstavitvami prispeval k širjenju znanja na mednarodnih strokovnih
konferencah. Na lokalni ravni je inštitut v sodelovanju z regionalnim stičiščem NVO Gorenjske in
Osrednje  Slovenije  nadaljeval  s  pobudo  za  e-demokracijo  v  okviru  pametnega  mesta  Kranj  in
moderiranje spletne aplikacije Pametni glas NVO.

Na organizacijski ravni je svet zavoda zagotovil nemoteno delovanja zavoda z začasno spremembo
poslovodne  osebe  iz  razloga  zmanjšanega obsega  projektnega dela.  Zavod je  za  čisti  presežek
prihodkov v letu 2018 v celoti zmanjšali izgubo iz preteklih let ter z uspešnima prijavama na javne
razpise zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti v skladu s poslanstvom in statutom za leto
2019.

Zavod INePA je v letu 2018 dosegel naslednje ključne rezultate v okviru letnega načrta dela:

 izvedel 5 (so)financiranih projektov v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;

 3x sodeloval s prispevki na strokovnih konferencah doma in v tujini;

 pripravil 2 analizi ter sodeloval v treh raziskavah;

 vzpostavil  delovno  mesto  vodje  zagovorništva  in  mreženja  pri  vsebinski  mreži  NVO  za

vključujočo informacijsko družbo;

 uspešno zaključil koordinacijo evropskega projekta EUCROWD;

 2x organiziral oz. bil soorganizator javnih dogodkov;

 bil 3x prisoten v medijih;

 imel 545 prijateljev na Facebook-u;

 povečal število sledilcev na Twitter-ju na 487.

Letni prihodki zavoda v letu 2018 so znašali 24.278,93 evrov. Odhodki so znašali  14.964,91 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, neprofitna in neodvisna nevladna organizacija v skladu z 2.
členom Zakona o nevladnih organizacijah ter  kot prepoznan akter v Evropski  uniji  na področju
razvoja demokracije in sodelovanja javnosti s pomočjo družbeno inovativne rabe interneta. Zavod
INePA  uresničuje  javni  interes  na  naslednjih  področjih:  elektronska  participacija,  digitalna
demokracija, elektronska uprava, digitalna neenakost in upravljanje 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 in politične demokracije 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 izvaja delovno mesto vodje mreženja in
zagovorništva v nacionalni vsebinski mreži 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:  mag.  Primož
Šporar, univ. dipl. prav., predstavnik zainteresiranih javnosti, mag. 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 zaposlenega sodelavca mag. Simona
Delakordo.

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
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.

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.

V letu 2017 je Zavod INePA obeležil 10. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti je bilo v Sloveniji
prvič organizirano javno predavanje mednarodnega strokovnjaka za e-demokracijo g. Steven Clift iz
ZDA. G. Clift je bil osrednji govorec na javnem posvetu v Državnem svetu RS, katerega je Inštitut
INePA  izvedel  v  okviru  prizadevanj  za  krepitev  e-sodelovanja  občanov  na  lokalni  ravni.  Na
nacionalni  ravni  je  inštitut  nadaljeval  z  vsebinskim  mreženjem  in  krepitvijo  vloge  nevladnih
organizacij  na  področju  digitalizacije.  V  povezavi  s  koordinacijo  projekta  »European  Citizens
Crowdsourcing« in redno udeležbo na mednarodnih dogodkih na področju e-participacije, sta se
okrepili omreženost inštituta na evropski in prepoznavnost na nacionalni ravni. Na organizacijski
ravni je inštitut zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti ter ohranil obseg dela iz prejšnjih let. 

V letu 2018 je inštitut večino svojih aktivnosti usmerjal na področje krepitve nevladnih organizacij
kot deležnika digitalizacije Slovenije ter razvoja e-participacije na evropski in lokalni ravni. Inštitut
je v okviru podpornega okolja vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko
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družbo (NVO-VID) vzpostavil delovno mesto vodje mreženja in zagovorništva. Na evropski ravni je
prispeval k razvoju e-participacije državljanov na področju crowdsourcing-a (projekt EUCROWD) in
naslavljanja  lažnih  novic  (projekt  SMARTeD).  Na  lokalni  ravni  si  je  prizadeval  za  krepitev  e-
participacije občanov v sodelovanju z regionalnimi stičišči (pametno mesto Kranja in Pametni glas
NVO). Na poslovni ravni inštitut je za čisti presežek prihodkov v letu 2018 v celoti zmanjšali izgubo
iz preteklih let.

Predstavitveni katalog Inštituta za elektronsko participacijo v angleškem jeziku. Katalog je dostopen na povezavi
http://www.inepa.si/english.
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III. PROJEKTI

Pregled  projektov  zavoda  INePA  v  letu  2018  je  dostopen  na  spletni  povezavi
http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/270-inepa-projects-in-2018.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  pogoje  in  vzpostaviti  okvir  za  uporabo  inovativnih  metod  elektronske
participacije  ljudi  v  javnih  zadevah  s  pomočjo  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 projektnih aktivnosti v Sloveniji. Vrednost projekta znaša 147.750,00 evrov. Finančni
delež INePA znaša 22.750,00 evrov oz. 15,4 % vrednosti projekta. Projekt zaključen v letu 2018.

3.1.2 Enoletni projekt  Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju. Projekt financira
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani v okviru programa za nevladne organizacije. Namen projekta sta
promocija  in  zagovorništvo  uporabe  digitalnih  orodij  med  občani  in  odločevalci  v  podporo
participativni  in  inovativni  demokraciji  na  lokalni  ravni  (http://www.inepa.si/local-digital-
democracy).  Vrednost  projekta  znaša  5.000,00  ameriških  dolarjev.  Finančni  delež  INePA znaša
3.150,00 ameriških dolarjev oz. 63 % vrednosti projekta. Projekt zaključen v letu 2018.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1  Petnajst  mesečni  projekt  Profesionalizacija  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za
vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID).  Cilj  projekta je  povečati  profesionalizacijo  in
okrepiti  kapacitete  NVO  na  področju  informacijske  družbe  in  digitalizacije  v  Sloveniji
(https://www.informacijska-druzba.org). Inštitut za elektronsko participacijo v okviru mreže NVO-
VID pokriva delovno mesto vodja mreženja in zagovorništva. Vrednost projekta znaša 76.334,02
evrov.  Ministrstvo  za  javno  upravo  sofinancira  60.000,00  evrov.  Finančni  delež  INePA  znaša
25.500,00 evrov oz. 33 % vrednosti projekta.

3.2.2 Petnajst mesečni projekt Smart eDemocracy Against Fake News (SMARTeD). Cilj projekta je
okrepiti  zavedanje o posledicah lažnih novic  na aktivno državljanstvo na nacionalni  in evropski
ravni s pomočjo veščin za uporabo orodij e-demokracije (https://smarted.ithouse.lv/). V projektu
sodeluje devet partnerjev iz sedmih držav EU. Projekt financira Izvajalska agencija za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo v okviru programa Evropa za državljane. Inštitut za elektronsko
participacijo  je  zadolžen  za  izvedbo spletne  ankete  in  raziskave  med strokovnjaki,  koordinacijo
izvedbe dveh delavnic v Sloveniji in vsebinski prispevek k priporočilom projekta. Vrednost projekta
znaša 133.560,00 evrov. Finančni delež INePA znaša 15.120,00 evrov oz. 11 % vrednosti projekta. 

3.2.3 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
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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.

Moderiranje panela »Let’s Crowdsource! - Lessons Learned From Citizens at the National Level« (Digital Democracy
Day 2018, Bruselj, 27. februar 2018). Projekt European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD). Fotografija: European

Citizen Action Service.

Predstavitev preliminarnih rezultatov spletne raziskave na konferenci »Disinformation and fake news challenge to
democracy« (Riga, Latvija, 29. november 2018). Projekt Smart eDemocracy Against Fake News (SMARTeD). Fotografija:

Alexandros Tzoumas, SciFY.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2018 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.  2018.  Napredna  digitalna  družba  v  Sloveniji  -  prispevek  nevladnih
organizacij. Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Ljubljana. (strokovni
prispevek)

4.1.2. Delakorda, Simon. 2018.  Vsebinska izhodišča za pripravo Pravilnika o določitvi kriterijev za
podelitev  statusa  nevladne  organizacije  v  javnem  interesu  na  področju  razvoja  informacijske
družbe in digitalizacije. Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Ljubljana.
(strokovni prispevek)

4.2 Študije in poročila

4.2.1  Delakorda,  Simon.  2018.  Survey  on  disinformation  and  fake  news  (preliminary  results).
Projekt  Smart  eDemocracy Against Fake News (SMARTeD).  Inštitut  za elektronsko participacijo,
Ljubljana.

4.2.2  Delakorda,  Simon  2018.  Primerjalna  analiza  e-sodelovanja  občanov  v  Sloveniji  in  na
Gorenjskem. Projekt Popularizacija digitalne demokracije v Kranju in Velenju. Inštitut za elektronsko
participacijo, Ljubljana.

4.3 Sodelovanje v raziskavah

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

4.3.2 Delakorda, Simon. 2018.  Selection of sources for the Knowledge centre on crowdsourcing.
Projekt  European  Citizens  Crowdsourcing  (EUCROWD).  Inštitut  za  elektronsko  participacijo,
Ljubljana.

4.3.3 Delakorda, Simon. 2018. Varieties of Democracy Project. Nacionalni strokovnjak za Slovenijo v
mednarodni raziskavi.
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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 2018.

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1 Delakorda, Simon. 2018. »Od naših ideja do bolje Europe« - European Citizens Crowdsourcing
projekt:  [»Konferencija  o  mogućnostima  financiranja  projekata  u  sklopu  programa  Europa  za
građane«, 25. januar]. Zagreb, Hrvaška.

5.1.2 Delakorda, Simon. 2018. Opening remarks: [Digital Democracy Day 2018 »Crowdsourcing EU
legislation: Taking decisions with citizens and not for them!«, 27. februar]. Bruselj, Belgija.

5.1.3. Delakorda, Simon. 2018. Political Party Digital Transparency:  [Regional Leadership Forum for
SEE  Political  Parties  »Political  party  integrity  and  21  century  parties«,  2.  junij].  Mavrovo,
Makedonija.

5.1.4 Delakorda, Simon. 2018. E-democracy: [International event »Exit Europe?!«, 14. november].
Ljubljana, Slovenija.

5.1.5  Delakorda,  Simon.  2018.  Survey  on  disinformation  and  fake  news  (preliminary  results):
[International conference »Disinformation and fake news challenge to democracy«, 29. november].
Riga, Latvija.

5.1.6 Delakorda, Simon, Tjaša Bajc, Petra Cilenšek in Helena Habjan. 2018. Smart Voice of NGOs
(Pametni  glas  NVO):  [International  conference  »Opening  Data  in  Public  Administration«,  10.
december]. Priština, Kosovo.

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

5.2.1 Predstavitev  European Citizens Crowdsourcing - Primer pridobljenega projekta slovenskega
prijavitelja na razpisu Evropa za državljane (Delavnica programa Evropa za državljane, Ljubljana, 13.
februar 2018).

5.2.2 Predstavitev  Primerjalna analiza e-sodelovanja občanov v Sloveniji  in na Gorenjskem (Seja
Komisije za pametno mesto Kranj, Kranj, 14. februar 2018).

5.2.3 Predstavitev Primerjalna analiza e-sodelovanja občanov v Sloveniji in na Gorenjskem (Mestna
občina Kranj, 21. marec 2018).

5.2.4  Predavanje  Razlogi  in  načini  uvajanja  e-storitev  za  občane (delavnica  za  javna  podjetja
»Možnosti uporabe e-storitev za občane«, Mestna občina Maribor 29. marec 2018).

5.2.5 Predstavitev European Citizens Crowdsourcing - Projekt civilne družbe slovenskega prijavitelja
(Delavnica programa Evropa za državljane, Ljubljana, 23. maj 2018).
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5.2.6  Predavanje  E-participation  in  Slovenia:  local  perspectives (Urbanistični  inštitut  Republike
Slovenije, Ljubljana, 18. september 2018).

5.2.7 Predstavitev Pametni glas NVO - e-participacija občanov na lokalni ravni (strokovni program
sejma »Feel the Future 2.0«, sklop Digitalne tehnologije v službi človeka, Celje, 18. oktober 2018).

5.2.8 Predstavitev European Citizens Crowdsourcing - Projekt civilne družbe slovenskega prijavitelja
(Delavnica programa Evropa za državljane, Maribor, 20. november 2018).

5.3 Moderiranje razprav in delavnic

5.3.1 Panel »Let’s Crowdsource! - Lessons Learned From Citizens at the National Level« (»Digital
Democracy Day 2018«, Bruselj, 27. februar 2018).

5.3.2  Delavnica  za  javna  podjetja  »Možnosti  uporabe  e-storitev  za  občane«  (Mestna  občina
Maribor 29. marec 2018).

5.3.3 Predvolilno soočenje političnih strank na temo informacijske družbe in digitalizacije (4. Dan
vključujoče informacijske družbe 2018  »Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji«, Ljubljana, 17. maj
2018).

5.3.4 Sklop  »Digitalne tehnologije v službi  človeka« (strokovni program sejma »Feel  the Future
2.0«, Celje, 18. oktober 2018).

5.4 Udeležba na ostalih dogodkih 

5.4.1 Delavnica »Sodelovanje občanov z uporabo interneta« (Kranj, 23. januar 2018).

5.4.2  Dan Inovativnosti - "Hekaton: Pametno mesto" (7. december 2018).

Direktor zavoda INePA mag. Simon Delakorda med vabljenimi predavatelji na mednarodni konferenci »Opening Data in
Public Administration«. Priština, Kosovo, 10. december 2018. Fotografija: Open Data Kosovo.
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 4. Dan vključujoče informacijske družbe 2018 »Vizija(e)  digitalne družbe v Sloveniji«  ob
mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe v sodelovanju z Mrežo NVO
za vključujočo informacijsko družbo (Galerija Kapelica, Ljubljana, 17. maj 2018).

 6.  delovni  sestanek  -  letno  srečanje  Mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo
(Društvo Ljudmila - Osmo/za, Ljubljana, 2. oktober 2018)

 Javni  posvet  »Status  v  javnem  interesu  na  področju  informacijske  družbe«  (Rampa
Laboratorij, Ljubljana, 17. december 2018).

6.2 Zagovorništvo

 Sestanek na Direktoratu za informacijsko družbo na temo priprave predloga za financiranje
projektov in programov nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (18. januar
2018).

 Udeležba na štirih sestankih Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij s Službo za
nevladne organizacije (31. januar, 16. februar,  25. april in 13. november 2018).

 Sestanek na Ministrstvu za zunanje zadeve in Uradu za komuniciranje na temo posvetovanj
z državljani o prihodnosti Evropske unije (25. april 2018).

  
 Sodelovanje  v  pobudi  Slovenskega  društva  za  informatiko  za  pripravo  predloga  za  dvig

digitalnih kompetenc (junij 2018).

 Sestanek na  Direktoratu  za  informacijsko družbo na temo izvajanja  Zakona o nevladnih
organizacijah  in  Strategije  razvoja  nevladnih  organizacij  in  prostovoljstva  (4.  september
2018).

 Sodelovanje  v  pogovoru  za  raziskavo  European  Citizens’  Consultations  (19.  september
2018). 

 Udeležba na predstavitvi rezultatov vmesnega vrednotenja javnega razpisa Ministrstva za
javno upravo namenjenega krepitvi NVO struktur in pogovoru o izzivih razvoja NVO struktur
v naslednjem desetletju ( 25. september 2018).

 Sestanek na Službi za nevladne organizacije na temo pravilnika NVO v javnem interesu na
področju razvoja informacijske družbe (26. september 2018).

 Sodelovanje v raziskavi  »Online-Survey for a Civil Society Monitoring Study in Central and
Eastern Europe« (22. oktober 2018).

 Udeležba na konferenci »Govoriš kohezijsko?« (26. oktober 2018).
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 Udeležba  na  strokovnem  dialogu  za  pripravo  javnega  razpisa  »Razvoj  slovenščine  v
digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« (8. november 2018).

 Predstavitev  mreže  NVO-VID  na  delavnici  v  podporo  izvajanju  Zakona  o  nevladnih
organizacijah  in  Strategije  razvoja  nevladnih  organizacij  in  prostovoljstva  (3.  december
2018).

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet

 Udeležba na odprtju Vzorčnega mesta Velenje (2. februar 2018).

 Organizacija 5. delovnega srečanja mreže NVO-VID (20. februar 2018).

 Udeležba na srečanju regionalnih stičišč nevladnih organizacij (Škofja Loka, 14. marec).

 Udeležba na okrogli mizi »Intelekt na robu družbe« (20. marec 2018).

 Udeležba na razpravi »Pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah« (17. april 2018).

 Udeležba na okrogli mizi  »Aktualni problemi in izzivi lokalne in regionalne samouprave« 
(23. april 2018).

 Organizacija sestanka Mreže NVO-VID za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov 
razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva (31. maj 2018).

 Organizacija sestanka za partnerje na projektu Profesionalizacija vsebinske mreže nevladnih
organizacij za vključujočo informacijsko družbo (7. september 2018).

 Udeležba na javnem predavanju Participatorni proračun v Čikagu (18. september 2018).

 Udeležba na dogodku »Družbena omrežja – Dobro, slabo in grdo« (16. oktober 2018).

 Udeležba na dnevu politologije »Prihodnost politologije v spremenjenih družbenih 
razmerah« (17. oktober 2018).

 Udeležba na posvetu »Digitalizacija procesov 4.0 in kadri« (8. november 2018).

 Udeležba na delavnici Pravila odličnega pisanja (12. december 2018).

 Sodelovanje v Konzorciju vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (10 sestankov).
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Izvedba 4. Dneva vključujoče informacijske družbe 2018 »Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji« (Galerija Kapelica,
Ljubljana, 17. maj 2018). Fotografija: Rampa Laboratorij.

Organizacija letnega srečanja Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo (2. oktober 2018). Fotografija: Zavod
INePA.
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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 2018.

7.1 Objave, intervjuji, nastopi in omembe v medijih

 A kot aktivist! Oddaja Young Europe, Radio Koper, 23. december 2018.

 Spletni državljanski aktivizem. Svet na Kanalu A, 16. maj 2018.

 Skok s palico za selfije: tekmovanje strank za nove kadre. Dnevnik, 12. maj 2018. 

7.2 Sporočila za javnost

 V letu 2018 zavod ni pripravil sporočil za javnost.

Predstavitvena zgibanka projekta European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD).
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2018

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2018

 Pridobitev dveh projektov ali naročil na področju delovanja zavoda.

 Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih in domačih konferencah.

 Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

 Tri medijske objave o aktivnostih zavoda.

 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 števila prijateljev Facebook profila zavoda in sledilcev Twitter profila zavoda

 Sodelovanje zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji in nevladnimi organizacijami 
na evropski ravni.

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

Neuresničena načrtovana aktivnost zavoda INePA v letu 2018:

 Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda.

Neuresničena načrtovana aktivnost  v letu 2018 ni vplivala na rezultate in delo zavoda.

17



IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2019

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2019 bodo usmerjene na naslednja področja:

1) Pridobitev enega projekta ali naročila na področju delovanja zavoda.

2) Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih ali domačih konferencah.

3) Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

4) Tri medijske objave v povezavi z aktivnostmi zavoda in ena izjava za javnost.

5) Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v okviru Mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo.

6) Povezovanje in zagovarjanje interesov nevladnih organizacij v okviru mreže NVO za vključujočo 
informacijsko družbo.

7) Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda do leta 2022.

8) Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600 in sledilcev Twitter profila zavoda na
500 do leta 2020.

9) Projektno sodelovanje zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji ter nevladnimi 
organizacijami na evropski ravni.

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

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2019 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. Zavod v tem kontekstu osredotoča 
pomemben del svojih aktivnosti na področje mreženja, zagovorništva in krepitve kapacitet 
nevladnih organizacij kot deležnika na področju digitalizacije Slovenije.
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X. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA POSLOVNO LETO 2018

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:

 Uvodna pojasnila

 Pojasnila k postavkam v BILANCI STANJA

 Pojasnila k postavkam v IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

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.

Odhodki in prihodki, ki se odvzamejo iz davčne osnove, se ugotavljajo po dejanskih podatkih ali
sorazmerno.  Sorazmerni  del  odhodkov  se  izračuna  kot  enak  odstotek  oz.  delež  odhodkov
nepridobitne dejavnosti v celotnih odhodkih, kot je odstotek oz. delež prihodkov od nepridobitne
dejavnosti. 

Poslovanje Inštituta za elektronsko participacijo je potrdil svet zavoda na korespondenčni seji 27.
februarja 2019.

POJASNILA K BILANCI STANJA

1 SREDSTVA

Konto 11: denarna sredstva na računu na dan 31.12.2018 v znesku 28.069,00 €. 

Konto 16: terjatev za preplačilo DDPO za leto 2018 v znesku  132,93 €.

SKUPAJ VSA SREDSTVA za leto 2018 znašajo 28.201,93 €.

2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Konto 90: predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00 € .

Konto 93: izkazujemo čisti  presežek  prihodkov  tekočega leta  v  znesku  9.415,56 € in  izgubo iz
preteklih let, zmanjšano za presežke prihodkov preteklih let v višini 3.078,36 €.
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Tako znaša  čisti presežek prihodkov na dan 31.12.2018 6.337,20 €.

Konto 25: kratkoročne 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 2018, izplačane v januarju 2019. 

Kratkoročne obvez. za čiste plače 866,85 €
Kratkoročne obvez. za prispevke 481,57 €
Kratkoročne obvez. za davke 118,09 €
Kratkoročne obvez. za materialne  stroške 221,76 €
Davek iz dohodka 76,46 €

Skupaj 1.764,73 €

Konto 29: kratkoročne pasivne razmejitve v znesku  20.000,00 €.
Izkazujemo odložene prihodke za pokrivanje stroškov 15 mesečnega projekta Profesionalizacija 
vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID), za  
katerega smo del sredstev že dobili in bodo stroški nastali v letu 2019.

SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV za leto 2018 znašajo 28.201,93 €.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

3. ANALIZA PRIHODKOV

Poslovni prihodki iz sredstev javnih financ:

Projekt EUCROWD 13.650,00 €
Projekt SMARTeD 8.528,93 €
Društvo za podporo civilne družbe 500,00 €
Društvo GEOSS 250,00 €

Skupaj 22.928,93 €

Poslovni prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti:

E-zavod Ptuj 1.200,00 €
Društvo za podporo civilne družbe 100,00 €
Ured za udruge Vlade republike Hrvaške 50,00 €

Skupaj 1.350,00 €

Podrobnejša obrazložitev financiranja dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.

Skupaj vsi poslovni  prihodki zavoda v letu 2018 znašajo 24.278,93 €
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4. ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV 

Stroški storitev 

Službena potovanja 3.274,13 €
Organizacija dogodkov 1.765,17 €
Internetne storitve 411,27 €
Plačilni promet 75,00 €

Skupaj 5.525,57 €

Stroški dela

Izkazujemo stroške 1 zaposlenega za 6 mesecev. Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po 
kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

Plače zaposlenih 7.084,67 €
Prispevki za socialno varnost 1.140,62 €
Drugi stroški dela 1.164,05 €

Skupaj 9.389,34 €

Drugi  poslovni odhodki

Članarina CNVOS 50,00 €

Drugi prihodki

Pozitivne evrske razlike 178,00 €

Skupaj vsi stroški in odhodki v letu 2018 znašajo 14.964,91 €.
Skupaj vsi prihodki v letu 2018 znašajo 24.456,93 €.

V letu 2018 je bil ugotovljen presežek prihodkov 9.492,02 €, zmanjšan za davek od dohodkov v
znesku 76,46 €. Za  čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja v znesku 9.415,56 €  smo v
celoti zmanjšali izgubo iz preteklih let.

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, 26. februar 2019
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