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I. POVZETEK

V  letu  2021  je  Inštitut  za  elektronsko  participacijo  sodeloval  kot  partner  na  dveh  evropskih
projektih  na  področju  uporabe  interneta  za  demokratično  udeležbo.  Prispeval  je  h  krepitvi
nevladnih organizacij  kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije  prek  podpore vzpostavitvi  in
operativnemu  delovanju  delovnih  skupin  v  okviru  Mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo
informacijsko  družbo  (Mreže  NVO-VID).  Prav  tako  je  v  partnerskem konzorciju  »Na-prostem.si:
Prosto programje za digitalno vključenost NVO in uporabnikov« uspešno nastopil na javnem razpisu
za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij.

Inštitut je izvajal operativno podporo delovanju Mreže NVO-VID v skupini za digitalno preobrazbo
Evrope  pri  Konvenciji  civilne  družbe  o  prihodnosti  Evrope  ter  bil  v  imenu  mreže  pobudnik
vzpostavitve Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji. Na
mednarodnih  in  domačih  dogodkih  je  predstavljal  prispevke  o  družbenih  vidikih  digitalne
preobrazbe in izvajal delavnice na temo elektronske participacije. Dejavnosti v javnem interesu na
področju razvoja informacijske družbe je dopolnjeval v okviru zagovorniških aktivnosti vsebinske
Mreže  NVO-VID.  Pregled  aktivnosti  je  dostopen  na  povezavi  https://www.informacijska-
druzba.org/author/urednik/.

Direktor Zavoda INePA mag. Simon Delakorda je bil povabljen v posvetovalno skupino za pripravo
Strategije digitalnega razvoja Ljubljane in kot predstavnik Mreže NVO-VID imenovan v medresorsko
delovno skupino za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev. 

Poslovanje inštituta v letu 2021 se je v primerjavi  predhodnim letom, katerega je zaznamovala
pandemija  COVID-19,  bistveno  izboljšalo.  Postavljena  je  bila  nova  spletna  stran  zavoda
http://www.inepa.si/.  Evropski  projekt  EUCROWD, katerega je  koordiniral  Zavod INePA,  je  bil  s
strani Programa Evropa za državljane  prepoznan kot primer uspešno zgodbe. 

Zavod INePA je v letu 2021 dosegel naslednje rezultate v okviru letnega načrta dela:

 izvedel 2(so)financirana projekta v sodelovanju z evropskimi partnerji;

 10x sodeloval s prispevki na strokovnih konferencah doma in v tujini;

 soorganiziral 5 mednarodnih in domačih dogodkov ter moderiral 3 dogodke; 

 prispeval k razvoju podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru vsebinske mreže NVO

za vključujočo informacijsko družbo;

 pripravil 3 sporočila za javnost;

 prenovil domačo spletno stran;

 povečal število prijateljev na Facebook-u na 578 in imel 501 sledilca na Twitter-ju.

Poslovni  prihodki  zavoda v letu 2020 so znašali  27.303,96 evrov.  Stroški  in odhodki  so znašali
26.495,67  evrov.  Zavod  je  imel  presežek  prihodkov  v  višini  808,29  evrov.  Vsi  prihodki  so  bili
pridobljeni iz naslova projektov na javnih razpisih in izvajanja storitev na trgu na področjih in za
dejavnosti, za katere je zavod registriran v skladu z Aktom o ustanovitvi.
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Izpostavljen dosežek Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2021

Projekt European Citizens Crowdsourcing (EUCROWD), katerega je koordiniral Zavod INePA, je bil s strani Programa
Evropa za državljane  prepoznan kot primer uspešno zgodbe projektov civilne družbe. Dostopno prek

https://www.inepa.si/2021/02/03/eucrowd-project-recognized-as-the-success-story/.
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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, vključujoča informacijska družba 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 ter 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 koordinacijo mreženja in zagovorništva
v nacionalni vsebinski mreži nevladnih organizacij na področju informacijske družbe (NVO-VID) ter
sodeluje z evropsko mrežo European Citizen Action Service (ECAS) in Državljansko mrežo za srednjo
in  vzhodno Evropo (CEE CN).  Zavod je  član  razvojnega  centra  Zavoda Center  za  informiranje,
sodelovanje  in  razvoj  nevladnih  organizacij  (CNVOS)  in  Konzorcija  vsebinskih  mrež  nevladnih
organizacij 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, univ. dipl. pol.,  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
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prvi dve zaposlitvi na mestu vodje projektov e-participacije in razvijalca informacijskih sistemov e-
participacije.

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.
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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
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
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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
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.

V letu 2019 je Zavod INePA pridobil status nevladne organizacije v javnem interesu na področju
razvoja informacijske družbe. Poslovno leto je  bilo osredotočeno na izvajanje delovnih nalog v
okviru  mreženja  in  zagovorništva  vsebinske  mreže  nevladnih  organizacij  za  vključujočo
informacijsko družbo (NVO-VID), ki je prispevalo k nadaljnjemu razvoju in profesionalizaciji zavoda.
Na  področju  e-participacije  je  zavod  zaključil  partnersko  sodelovanje  na  evropskem  projektu
"Smart  eDemocracy  Against  Fake  News"  in  sodelovanje  na  projektu  Pametni  glas  NVO.  Na
organizacijski ravni je zavod zagotovil redno financiranje svojih aktivnosti in nemoteno delovanje v
skladu s svojim poslanstvom in statutom.

V  letu  2020 je  bilo  delovanje  Zavoda  INePA osredotočeno  na  naslavljanje  družbenih  posledic
pandemije COVID-19 v povezavi z digitalno preobrazbo Slovenije. Dejavnosti v javnem interesu na
področju razvoja informacijske družbe je inštitut izvajal  v  okviru zagovorniških aktivnosti mreže
nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Na področju e-participacije se je inštitut
odzival na vabila k sodelovanju v dogodkih in projektih na temo digitalne udeležbe državljanov ter
soorganiziral občanski dialog »We, the Internet« v Sloveniji. Direktor Zavoda INePA mag. Simon
Delakorda je bil na volitvah Stičišča NVO Osrednjeslovenske razvojne regije izvoljen za predstavnika
NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije.

V letu 2021 je inštitut sodeloval  kot partner na dveh evropskih projektih na področju uporabe
interneta za demokratično udeležbo.  Prispeval  je  h  krepitvi  nevladnih organizacij  kot  deležnika
digitalne  preobrazbe  Slovenije  prek  podpore  vzpostavitvi  in  operativnemu  delovanju  delovnih
skupin v okviru Mreže nevladnih organizacij  za vključujočo informacijsko družbo. Sodeloval je v
skupini za digitalno preobrazbo Evrope pri Konvenciji civilne družbe o prihodnosti Evrope ter bil
pobudnik  vzpostavitve  Strateške skupine za družbene vidike  digitalizacije  pri  Slovenski  digitalni
koaliciji. Direktor Zavoda INePA mag. Simon Delakorda je bil povabljen v posvetovalno skupino za
pripravo Strategije digitalnega razvoja Ljubljane in imenovan v medresorsko delovno skupino za
oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev. Postavljena je bila nova
spletna stran  zavoda  http://www.inepa.si/.  Evropski  projekt  EUCROWD,  katerega je  koordiniral
Zavod INePA, je bil s strani Programa Evropa za državljane  prepoznan kot primer uspešno zgodbe. 
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Prenovljena spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo https://www.inepa.si/.

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  2021  je  dostopen  na  spletni  povezavi
https://www.inepa.si/projekti/.

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta

V letu 2021 zavod ni nastopal v vlogi nosilca projekta.

3.2 Zavod INePA kot partner na projektu

3.2.1 Triletni projekt Co-deciding Europe: Civic tech for good governance and active citizenship!
(CODE  EUROPE) razvija  nadnacionalno  e-participativno  metodo  množičnega  sodelovanja  pri
oblikovanju zakonodaje (ang. crowdsourcing) o kakovosti zraka v petih evropskih mestih Atene,
Riga, Talin, Lizbona in Burgas (https://codecidingeurope.eu/). Inštitut za elektronsko participacijo
sodeluje  pri  razvoju  kriterijev  za  uspešno  izvedbo  množičnega  sodelovanja,  metodologije  za
spremljanje družbenih medijev (social listening), analizi rezultatov digitalne platforme, vrednotenju
crowdsourcing pilotov ter  organizaciji  konference CODE EUROPE v  Ljubljani.  Projekt sofinancira
Norveški sklad za regionalno sodelovanje v višini 1.253.331,00 EUR. Finančni delež Zavoda INePA
na projektu znaša 51.353,07 EUR, od katerega predstavlja 10 % lastnih sredstev. Zavod INePA je  v
okviru  javnega  poziva  Ministrstva  za  javno  upravo  za  leto  2021  za  sofinanciranje  projektov
nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije ali Urada za
finančni  mehanizem,  Evropskega  združenja  za  prosto  trgovino  –  EFTA,  pridobil  sredstva  za
financiranje 90 % sofinanciranja lastnega deleža v višini 4.621,00 EUR.

3.2.2 Dvoletni projekt Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local Governance. Cilj
projekta je narediti pregled digitalnih orodij za vključevanje mladih v odločanje na lokalni ravni in
prispevati  k  razvoju  kompetenc  mladinskih  delavcev  za  potrebe  digitalne  participacije
(https://dypall.com/category/goodpractice/). V projektu sodeluje 5 partnerjev iz petih držav EU.
Projekt financira Portugalska nacionalna agencija v okviru programa Erasmus+ KA2: Sodelovanje za
inovacije in izmenjava dobrih praks. Inštitut za elektronsko participacijo je odgovoren za mapiranje
digitalnih orodij za participacijo mladih v Sloveniji in vključevanje slovenskih mladinskih delavcev v
projektne aktivnosti. Vrednost projekta znaša 59.767,00 evrov. Finančni delež INePA znaša 4.500,00
evrov oz. 7,5 % vrednosti projekta.

3.2.3 Projekt TechCamp Slovenija. Cilj projekta je organizirati regionalni večdeležniški dogodek na
temo  kibernetske  varnosti.  Projekt  poteka  v  sodelovanju  z  Veleposlaništvom  Združenih  držav
Amerike v Ljubljani. Finančni delež INePA na projektu znaša 2.250,00 USD. Izvedba projekta je bila
zaradi pandemije COVID-19 podaljšana v leto 2022.

3.2.4 Projekt  Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-
VID). Nacionalna vsebinska mreža NVO-VID deluje kot podporno in zagovorniško okolje nevladnih
organizacij na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe (https://www.informacijska-
druzba.org).  Inštitut za elektronsko participacijo  izvaja koordinacijo zagovorniških,  vsebinskih in
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mrežnih aktivnosti NVO-VID. Projekt v letu 2021 ni prejemal finančnih sredstev.

1. srečanje partnerjev projekta »Co-deciding Europe: Civic tech for good governance and active citizenship! (CODE
EUROPE)« (3. marec 2021). Slika: INePA.

2. srečanje partnerjev projekta »Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local Governance« (Padova, Italija,
26. - 27. november 2021). Fotografija https://dypall.com/2021/12/03/digital-participation-tools-for-youth-

engagement-in-local-governance-2nd-transnational-partner-meeting/.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE

Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2021.

4.1 Znanstveni in strokovni prispevki

4.1.1  Delakorda,  S.  (2021).  Zahteve za  humano in  družbeno sprejemljivo  digitalno preobrazbo!
Mreža  nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko  družbo.  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/2021/11/03/zahteve-za-humano-in-druzbeno-sprejemljivo-
digitalno-preobrazbo.

4.1.2 Delakorda, S. (2021). Kaj je umetna inteligenca in zakaj je pomembna? Prevod informativnega
gradiva  za  udeležence/ke  globalnega občanskega dialoga Mi,  internet,  ki  je  v  Sloveniji  potekal
oktobra  2020.  Inštitut  za  elektronsko  participacijo.  Dostopno  prek  https://www.informacijska-
druzba.org/2021/05/14/kaj-je-umetna-inteligenca-in-zakaj-je-pomembna.

4.1.3  Delakorda,  S.  (2021).  Vloga  vsebinskih  mrež  NVO  pri  trajnostnemu  upravljanju  države
Slovenije.  Konzorcij  vsebinskih  mrež  Slovenije.  Dostopno  prek  http://www.nevladni.info/vloga-
vsebinskih-mrez-nevladnih-organizacij-trajnostno-upravljanje-slovenije/.

4.2 Študije in poročila

4.2.1  Delakorda,  S.  (2021).  Zaključki  delavnice  »Digitalizacija  nevladnega  sektorja«.  Inštitut  za
elektronsko  participacijo.  Dostopno  prek  https://www.inepa.si/2021/06/15/zakljucki-delavnica-
digitalizacija-nevladnega-sektorja.

4.2.2 Delakorda, S. (2021).  CODE Europe case study report on NGOs e-participation portal during
the  Slovenian  EU  Council  Presidency  2008  (Predsedovanje.si)  and  On-line  Citizen's  Forum
»European debates«. Projekt CODE EUROPE. Inštitut za elektronsko participacijo, Ljubljana. 

4.3 Sodelovanje v raziskavah

4.3.1  Delakorda, S. (2021).  Varieties of Democracy Project. Nacionalni strokovnjak za Slovenijo v
mednarodni raziskavi. Dostopno prek https://www.v-dem.net/en/.
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V. SODELOVANJE NA KONFERENCAH IN VABLJENA PREDAVANJA
Pregled sodelovanja Inštituta za elektronsko participacijo na mednarodnih in domačih znanstvenih
ter strokovnih dogodkih v letu 2021.

5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah

5.1.1 Zaključni dogodek programa Evropa za državljane 2014-2020 »Državljani za Evropo: uspešne
zgodbe«. Predstavitev projekta civilne družbe »European Citizens Crowdsourcing« (EUCROWD), ki
ga  je  koordiniral  Inštitut  za  elektronsko  participacijo  (3.  februar  2021).  Dostopno  prek
https://www.inepa.si/2021/02/03/eucrowd-project-recognized-as-the-success-story/.

5.1.2 Spletni seminar »E-citizenship is the solution to civic participation?« v organizaciji European
Association  for  Local  Democracy  (11.  marec  2021).  Dostopno  prek
https://www.alda-europe.eu/library/news209/.

5.1.3 Otvoritveni dogodek All Digital Week 2021 »Digital Skills for a Stronger Europe« (22. marec
2021). Dostopno prek https://all-digital.org/events/all-digital-week-2021-launch/.

5.2.4  Prispevek  »E-participation  tools  to  promote  the  voters  turnout  at  EU  elections«  na
mednarodnem dogodku Counter euroscepticism with your vote (26. november 2021). Dostopno
prek https://www.facebook.com/CounterEuroscepticismwithyourVote/posts/385647373249678.

Direktor zavoda INePA mag. Simon Delakorda med razpravljavci na dogodku »Digital Skills for a Stronger Europe« (22.
marec 2021). Slika: https://all-digital.org/events/all-digital-week-2021-launch/.

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

5.2.1  Predstavitev  »Digitalna  kohezija  kot  razvojna  usmeritev  digitalne  preobrazbe  države
Slovenije« na posvetu »Digitalizacija dela, ekonomije in družbe v nematerialnem kapitalizmu«, ki ga
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je organiziral Svet za razvoj pri SAZU (23. februar 2021). Dostopno prek https://www.informacijska-
druzba.org/2021/02/23/digitalna-kohezija-razvojna-usmeritev-digitalne-preobrazbe-slovenije.

5.2.2  Vabljeno  predavanje  »Modeli  politične  demokracije  na  ravni  EU  v  praksi«  pri  predmetu
Politike EU na Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani (16. marec 2021).

5.2.3 Predstavitev »Vsebinski  okvir  digitalne preobrazbe nevladnih  organizacij« na posvetovalni
delavnici  »Digitalizacija  nevladnega sektorja:  razvojne prioritete in praktične potrebe nevladnih
organizacij  na  področju  digitalne  preobrazbe«  (26.  marec  2021).  Dostopno  prek
http://www.nevladni.info/vabilo-posvetovalna-delavnica-digitalizacija-nevladnega-sektorja/. 

5.2.4  Vabljeno  predavanje  »Trajnostno  upravljanje  javnih  politik«  pri  predmetu  Teorija  javne
uprave na Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani (30. marec 2021).

5.2.5  Vabljeno  predavanje  »Zaupanje  v  javne  politike  in  deležnike  digitalizacije«  na  7.  dnevu
vključujoče  informacijske  družbe  (17.  maj  2021).  Dostopno  prek  https://www.informacijska-
druzba.org/2021/05/03/vabilo-kolokvij-zaupanje-v-digitalizacijo/.

5.2.6 Predstavitev »Network of NGOs for Inclusive Information Society« na 3. srečanju delovne
skupine  za  podporno  okolje  pri  Mreži  FORUS  (30.  junij  2021).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2021/07/Network-NGO-Information-
Society-Slovenia.pdf.

5.2.7 Predavanje »Potencial nevladnih organizacij za oblikovanje novih javnih storitev in prenosa
obstoječih javnih funkcij  na področju informacijske družbe« na spletnem dogodku društva PiNA
»Nevladne  organizacije  kot  razvijalci  digitalnih  storitev«  (6.  september  2021).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/2021/08/26/nevladne-organizacije-kot-razvijalci-digitalnih-
storitev/.

5.2.8  Udeležba  na  panelu  »Ljubljana  Smart  City  –  Challenges  in  2021  &  next  steps  towards
concrete  projects«  na  10.  Ljubljana  forumu  (Ljubljana,  8.  oktober  2021).  Dostopno  prek
https://www.ljubljanaforum.org/.

5.2.9 Izvedba delavnice za društvo PiNA »Orodja za spletna sodelovanja« (16. november 2021).
Dostopno prek https://www.inepa.si/2021/11/02/vabilo-delavnica-orodja-za-spletna-sodelovanja/.

5.2.10 Izvedba delavnice za 4PDIH »Participativna okolja občin za boljšo povezanost z občani« (23.
november 2021. Dostopno prek https://www.inepa.si/2021/11/18/vabilo-delavnica-participativna-
okolja-obcin-za-boljso-povezanost-z-obcani/.

5.2.11  Ključni  nagovor  na  posvetu  »Digitalni  svet  –  prostor  vključevanja  in  participacije«  (2.
december 2021). Dostopno prek https://youtu.be/LY2zvxYluls.

5.3 Moderiranje razprav in delavnic

5.3.1  Okrogla miza »Sodelovanje javnosti, podpora javnosti za doseganje ciljev, kako do nje?« na
znanstveni  konferenci  Aktivnosti evropskih mest  za doseganje podnebne nevtralnosti (Pametna
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mesta  2021,  16.  september  2021). Dostopno  prek  https://www.inepa.si/2021/09/06/vabilo-
okrogla-miza-sodelovanje-javnosti-podpora-javnosti-za-doseganje-ciljev-kako-do-nje/.

5.3.2 Okrogla miza »Digitalizirana družba in starejši« na Festivalu za 3. življenjsko obdobje (30.
september  2021).  Dostopno  prek  https://www.inepa.si/2021/09/22/vabilo-okrogla-miza-
digitalizirana-druzba-in-starejsi/.

5.3.3 Sklop »End users, vulnerable groups, e-democracy« na E-Government Conference »Human-
Centric  Digital  Transformation of  Public  Sector«,  ki  je  bila  organizirana v okviru  predsedovanja
Slovenije Svetu EU (10. december 2021). Dostopno prek  https://www.gov.si/en/events/2021-12-
10-e-government-conference-human-centric-digital-transformation-of-public-sector/.

Direktor zavoda INePA mag. Simon Delakorda med razpravljavci panela »Ljubljana Smart City – Challenges in 2021 &
next steps towards concrete projects« (10. Ljubljana Forum, Ljubljana, 8. oktober 2021). Fotografija: Ljubljana forum.

5.4 Udeležba na ostalih dogodkih 

5.4.1 Spletni seminar »What is the Future of Democracy in the Digital Age?« (28. januar 2021).
Dostopno prek https://youtu.be/2puTljzaKso.

5.4.2 OECD tematska delavnica »Service design and Data management« (11. februar 2021).

5.4.3  Virtualni  študijski  obisk  Islandije  v  okviru  projekta  CODE  EUROPE  na  temo  najnovejših
pristopov na področju digitalnega vključevanja državljanov v odločanje (8. marec 2021). Dostopno
prek https://youtube.com/playlist?list=PLm2QRJO03Uev8JIkvbgiLOBgkmBG2Rigg.

5.4.4  Dogodek  13.  srečanjem  inovacijske  skupnosti  »Kako  biti  del  vključujočih  sprememb  pri
oblikovanju naše prihodnosti?« (9. marec 2021).

15

https://youtube.com/playlist?list=PLm2QRJO03Uev8JIkvbgiLOBgkmBG2Rigg
https://youtu.be/2puTljzaKso
https://www.gov.si/en/events/2021-12-10-e-government-conference-human-centric-digital-transformation-of-public-sector/
https://www.gov.si/en/events/2021-12-10-e-government-conference-human-centric-digital-transformation-of-public-sector/
https://www.inepa.si/2021/09/22/vabilo-okrogla-miza-digitalizirana-druzba-in-starejsi/
https://www.inepa.si/2021/09/22/vabilo-okrogla-miza-digitalizirana-druzba-in-starejsi/
https://www.inepa.si/2021/09/06/vabilo-okrogla-miza-sodelovanje-javnosti-podpora-javnosti-za-doseganje-ciljev-kako-do-nje/
https://www.inepa.si/2021/09/06/vabilo-okrogla-miza-sodelovanje-javnosti-podpora-javnosti-za-doseganje-ciljev-kako-do-nje/


5.4.5 e-Governance Conference #EGOV2021 »A Digital Decade in a Year« (18.-20. maj). Dostopno
prek https://2021.egovconference.ee.

5.4.6 Prvo srečanje partnerjev projekta »Digital Participation Tools for Youth Engagement in Local 
Governance« (Setúbal, Portugalska, 14. - 16. junij 2021). Dostopno prek 
https://dypall.com/2021/06/21/digital-participation-tools-for-youth-engagement-in-local-
governance-1st-transnational-project-meeting/.

5.4.7 Spletni seminar »OECD pregled digitalne uprave v Sloveniji: predstavitev končnega poročila« 
(27. september 2021).

5.4.8 Spletni dogodek Euroactiv »Digital Inclusiveness: How to ensure no European is left behind« 
(12. oktober 2021). Dostopno prek https://events.euractiv.com/event/info/digital-inclusiveness-
how-to-ensure-no-european-is-left-behind.

5.4.9 Virtualna konferenca OECD »Government Beyond Recovery: Towards a future-fit public 
sector« (18.-19. oktober 2021). Dostopno prek https://oecd-events.org/gov-beyond-recovery.

5.4.10 Danube Participation Day »Participation & Digitalisation« (25. oktober 2021). Dostopno 
prek https://danubeparticipationday.eu/events/8th-danube-participation-day.

5.4.11 AEA Annual Conference »Learning to exercise democracy in a digital world« (17. november 
2021). Dostopno prek https://eaea.org/about-us/eaea-events/eaea-annual-conference-learning-
to-exercise-democracy-in-a-digital-world/.

5.4.12 Drugo srečanje partnerjev projekta »Digital Participation Tools for Youth Engagement in 
Local Governance« (Padova, Italija, 26. - 27. november 2021). Dostopno prek 
https://dypall.com/2021/12/03/digital-participation-tools-for-youth-engagement-in-local-
governance-2nd-transnational-partner-meeting/.

5.4.13 Spletna konferenca »Internet vs. democracy« (6. december 2021). Dostopno prek 
https://digicomnet.org/internetvsdemocracy.

5.4.14 Srečanje partnerjev projekta CODE Europe v okviru dogodka »LisbonAirQuality« (Lizbona, 
Portugalska, 14. december 2021). Dostopno prek https://lisbonairquality.pt/en/launch-event.
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO

6.1 Organizacija in izvedba dogodkov

 Posvetovalna delavnica »Digitalizacija nevladnega sektorja: razvojne prioritete in praktične
potrebe  nevladnih  organizacij  na  področju  digitalne  preobrazbe«  v  sodelovanju  s
Konzorcijem vsebinskih mrež NVO Slovenije in Mrežo regionalnih stičišč NVO (26. marec
2021).  Dostopno  prek  http://www.nevladni.info/vabilo-posvetovalna-delavnica-
digitalizacija-nevladnega-sektorja/.

 7. Dan vključujoče informacijske družbe 2021 »Zaupanje v digitalizacijo« v okviru Mreže
NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (17.  maj  2021).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/2021/05/03/vabilo-kolokvij-zaupanje-v-
digitalizacijo.

 Spletni dogodek »The Future of Digital Transformation in Europe«  v sodelovanju z Mrežo
NVO za vključujočo informacijsko družbo in Konvencijo civilne družbe o prihodnosti Evrope
(6. oktober 2021). Dostopno prek  https://www.inepa.si/2021/09/24/invitation-the-future-
of-digital-transformation-in-europe/.

 Spletni dogodek »Advocating for a Cybersecure World« v sodelovanju z Veleposlaništvom 
ZDA v Ljubljani (15. oktober 2021).

 Letno srečanje Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2021 »Mreža NVO-VID v
turbuletnem letu digitalne preobrazbe« (21. december 2021). 

Udeleženci posvetovalne delavnice »Digitalizacija nevladnega sektorja: razvojne prioritete in praktične
potrebe nevladnih organizacij na področju digitalne preobrazbe«(26. marec 2021). Fotografija: Zavod NEFIKS.
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6.2 Zagovorniške aktivnosti

 Udeležba na sestanku Slovenske digitalne koalicije na temo Akcijskega načrta za digitalno
izobraževanje (21. januar 2021).

 Udeležba na sestanku Slovenske digitalne koalicije s poslansko skupino v Državnem zboru
(18. marec 2021)

 Priprava predlogov nevladnih organizacij za Strateški svet za digitalizacijo (22. april 2021).
Dostopno  prek  https://www.informacijska-druzba.org/2021/04/22/predlogi-nevladnih-
organizacij-strateski-svet-za-digitalizacijo/. 

 Vzpostavitev Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni 
koaliciji (7. julij 2021). Dostopno prek 
https://www.informacijska-druzba.org/2021/07/07/vzpostavljena-strateska-skupina-za-
druzbene-vidike-digitalizacije/.

 Udeležba na sestanku Mreže nevladnih organizacij  za vključujočo informacijsko družbo s
Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (28. oktober 2021).

 Priprava zahtev za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo (3.  november
2021).  Dostopno  prek  https://www.informacijska-druzba.org/2021/11/03/zahteve-za-
humano-in-druzbeno-sprejemljivo-digitalno-preobrazbo/.

 Udeležba  na  srečanju  posvetovalne  skupine  za  pripravo  Strategije  digitalnega  razvoja
Ljubljane (17. november 2021)

 Udeležba  na  srečanju  zainteresiranih  nevladnih  organizacij  za  udeležbo  na  posvetu  o
pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–
2027 (29. november 2021).

 Udeležba na posvetu predstavnikov NVO s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko (SVRK) o pripravi programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike
v  obdobju  2021–2027  (15.  december  2021).  Dostopno prek  https://www.informacijska-
druzba.org/2021/12/15/posvet-o-programskih-dokumentih-za-izvajanje-evropske-
kohezijske-politike-2021-2027/.

 Sodelovanje  v  aktivnostih  Skupine  za  digitalno  preobrazbo  v  okviru  Konvencije  civilne
družbe  o  prihodnosti  Evrope.  Dostopno  prek  https://crowdsourcing.ecas.org/en/digital-
transformation-cluster-civil-society-convention-for-the-future-of-europe (5  sestankov  in
soorganizacija dogodka).

 Udeležba  na  sestankih  Vsebinske  mreže  NVO  za  vključujočo  informacijsko  družbo  z
Direktoratom za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo temo sistemskih in
zakonskih  ukrepov za razvoj  in  krepitev nevladnih organizacij  na  področju informacijske
družbe (4 sestanki).

 Udeležba  na  sestankih  Medresorske  delovne  skupine  za  oblikovanje,  spremljanje  in
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vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev na Ministrstvu za javno upravo (3 sestanki).

 Udeležba na sestankih upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije (14 sestankov januar-
junij 2021). 

 Udeležba na sestankih Strateške skupine za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski 
digitalni koaliciji (5 sestankov). Dostopno prek 
https://www.informacijska-druzba.org/digitalna-koalicija/#zapisniki.

 Udeležba na sestankih Strateške skupine za regulativo in okolje pri Slovenski digitalni 
koaliciji (3 sestanki).

 Udeležba na sestankih Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo s 
Strateškim svetom za digitalizacijo (2 sestanka).

 Udeležba na sejah Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije odprtih za javnost
(2 seji januar-februar 2021).

 Udeležba na sestankih Delovne skupine za prosto programje in storitve pri Mreži nevladnih
organizacij  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (10  sestankov).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/delovne-skupine/#Prostoprogramje.

 Udeležba  na  sestankih  Delovna  skupine  za  izobraževanje  v  digitalni  družbi  pri  Mreži
nevladnih  organizacij  za  vključujočo informacijsko  družbo  (9  sestankov).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/delovne-skupine/#Izobrazevanje.

 Udeležba na sestankih Delovne skupine za zdravje na daljavo pri Mreži nevladnih organizacij
za  vključujočo  informacijsko  družbo  (6  sestankov).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/delovne-skupine/#Ezdravje.

 Udeležba na srečanjih Koordinacije NVO za področje umetne inteligence (UI/AI) pri Mreži
nevladnih  organizacij  za  vključujočo  informacijsko  družbo  (4  srečanja).  Dostopno  prek
https://www.informacijska-druzba.org/delovne-skupine/#Umetnainteligenca.

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet

 Udeležba na usklajevalnem srečanju NVO za projekte Ljubljanske urbane regije 2021-2027
(14. januar 2021).

 Udeležba na sestanku zainteresiranih za sodelovanje pri pripravi vsebin za spletni portal za
digitalna znanja in veščine (27. januar 2021).

 Udeležba na sestanku lokalne delovne skupine projekta DEAS (Data Economy Alps Strategy
to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space) (29. januar
2021).

 Udeležba na sestanku zainteresiranih nevladnih organizacij za JR PMIS (18. februar 2021).
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 Udeležba  na  e-informativnem  dnevu  za  Javni  razpis  za  demonstracijske  projekte
vzpostavitve pametnih mest in skupnosti (19. februar 2021).

 Izvedba predstavitve »Kako pridobiti dodatne točke na JR PMIS z vključevanjem nevladnih
organizacij?« na dogodku Skupnosti občin Slovenije za boljše projekte pametnih mest (24.
februar 2021). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2021/02/Vkljucevanje-NVO-
JR-PMIS.pdf.

 Izvedba predstavitve »Kako pridobiti dodatne točke na JR PMIS z vključevanjem nevladnih
organizacij?«  na  dogodku Združenja  mestnih občin  Slovenije  in  SRIP  Pametna mesta  in
skupnosti (4. marec 2021).

 Udeležba na predstavitvi poročila projekta Varieties of Democracy (10. marec 2021).

 Udeležba na CNVOS usposabljanju za NVO predstavnike v regijskih razvojnih svetih »Kako 
do dobrih regijskih NVO projektov« (18. marec 2021).

 Udeležba na Ekvilib usposabljanju »Kako družbeno odgovorno komunicirati?« (22. april 
2021).

 Udeležba na sestanku vsebinskih mrež NVO na temo digitalne preobrazbe nevladnih 
organizacij (9. junij 2021).

 Udeležba  na  delavnici  za  javni  razpis  za  digitalno  preobrazbo  NVO  in  prostovoljskih
organizacij (21. junij 2021).

 Udeležba na sestanku z regionalnimi stičišči NVO na temo digitalne preobrazbe nevladnih
organizacij (2. julij 2021).

 Udeležba na srečanju regionalnih stičišč NVO in vsebinskih mrež NVO na temo sodelovanja
in vzajemne podpore (27. september 2021).

 Udeležba na sestanku z Občino Logatec o možnostih sodelovanja na področju pametnega
mesta (22. november 2021).

 Udeležba na sestankih partnerjev projekta CODE EUROPE (15 sestankov skupine za e-
partcipacijo in 9 sestankov za projektno vodenje in komunikacijo).

 Sestanki s Strateškim inovativno-razvojnim partnerstvom Pametna mesta in skupnosti, 
občinami in podjetji glede sodelovanja na JR razpisu Pametna mesta in skupnosti (4 
sestanki).

 Udeležba na sestankih Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (10 
sestankov).
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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 delokrogom zavoda INePA v letu 2021.

7.1 Objave, intervjuji, nastopi in omembe v medijih

V letu 2021 ni bilo medijskih objav v povezavi z aktivnostmi zavoda INePA.

7.2 Sporočila za javnost

 Sporočilo za javnost ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe: 
»Neuravnotežena digitalna preobrazba Slovenije«, 17. maj 2021. Dostopno prek 
https://www.inepa.si/2021/05/17/neuravnotezena-digitalna-preobrazba-slovenije/.

 »Zahteve za humano in družbeno sprejemljivo digitalno preobrazbo!«, 3. november 2021. 
Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/2021/11/03/zahteve-za-humano-in-
druzbeno-sprejemljivo-digitalno-preobrazbo/.

 Sporočilo za javnost ob objavi poročila o indeksu Digitalnega gospodarstva in družbe (DESI): 
»Slovenija mora povečati naložbe v družbene segmente digitalne preobrazbe v okviru 
Evropske kohezijske politike 2021-2027«, 15. november 2021. Dostopno prek 
https://www.informacijska-druzba.org/2021/11/19/slovenija-mora-povecati-nalozbe-v-
druzbene-segmente-digitalne-preobrazbe-v-okviru-evropske-kohezijske-politike-2021-
2027/.

Izjava direktorja Zavoda INePA mag. Simona Delakorde na konferenci »The Future of Digital Transformation in Europe«
(6. oktober 2021).
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2021

Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2021

 Pridobitev enega projekta ali naročila na področju dejavnosti, za katere je zavod registriran.

 Predstavitev strokovnega prispevka na mednarodni ali domači konferenci.

 Organizacija javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.

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

 Oblikovna in vsebinska posodobitev spletne strani zavoda do leta 2022.

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

 Vključevanje zavoda v oblikovanje političnih in zakonodajnih dokumentov države Slovenije 
na področju informacijske družbe z vidika vključevanja socialnih in človeških razsežnosti 
digitalizacije.

 Koordinacija zagovorništvo Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko 
družbo.

Neuresničeni načrtovani aktivnosti zavoda INePA v letu 2021:

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

 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600.

Neuresničeni načrtovani aktivnosti v letu 2021 nista vplivali na poslovne rezultate in delo zavoda. 
Nepojavljanje zavoda v medijih je posledica pomanjkanja kapacitet za redno komunikacijo z mediji.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2022

Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2022 bodo usmerjene na naslednja področja:

1) Pridobitev enega projekta ali naročila na področju dejavnosti, za katere je zavod registriran.

2) Predstavitev strokovnega prispevka na mednarodni ali domači konferenci.

3) Organizacija mednarodne konference projekta CODE EUROPE v Ljubljani.

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

5) Izvedba izobraževanj za uporabo prostega programja in storitev v nevladnem sektorju.

6) Sodelovanje zavoda z nevladnimi organizacijami na evropski ravni (mreža ECAS)

7) Soblikovanje političnih in zakonodajnih dokumentov države Slovenije na področju informacijske 
družbe z vidika vključevanja socialnih in človeških razsežnosti digitalizacije.

8) Koordinacija Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

9) Vsebinsko posodabljanje spletne strani zavoda.

10) Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600.

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

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2022 izhajajo iz poslanstva 
zavoda na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo. Hkrati ga nadgrajujejo 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 digitalne preobrazbe Slovenije.
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X. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2021

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:

 Uvodna pojasnila

 Pojasnila k postavkam v BILANCI STANJA

 Pojasnila k postavkam v IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

UVODNA POJASNILA

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 28.
februarja 2021.

POJASNILA K BILANCI STANJA

1 SREDSTVA

Konto 04: med opredmetenimi OS  izkazujemo sedanjo vrednost opreme v znesku 885,44 €.

Konto 11: denarna sredstva na računu na dan 31.12.2021 v znesku 16.710,80 €. 

Konto 16: 
- terjatev za napačno nakazan davek iz dohodka v znesku 12,53 €.
- terjatev iz naslova nastalih stroškov na tri letnem evropskem projektu CODE EUROPE v znesku
12.000,00 € na podlagi izdanega zahtevka za obračun stroškov po 2. vmesnem poročilu za izplačilo
v 2022.
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SKUPAJ VSA SREDSTVA za leto 2021 znašajo 29.608,77 €.

2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

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

Konto 93: izkazujemo čisti presežek prihodkov v znesku 1.943,20 €.

Konto 25: kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Med temi obveznostmi so izkazane obveznosti za plače, nadomestila plač, obveznost za davek iz
dohodka in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zneski predstavljajo obračunane stroške dela za
mesec december 2021, izplačane v letu 2022. 

Kratkoročne obveznosti za čiste plače   1.306,33 € 
Kratkoročne obveznosti za prispevke 768,46 €
Kratkoročne obveznosti za davke  260,78 €
Skupaj 2.335,57 €

Konto 29:  kratkoročne pasivne razmejitve v znesku 25.230,00 €
Med razmejitvami izkazujemo prejeta sredstva za organizacijo dogodka TechCamp Slovenia, ki  
zaradi epidemioloških razmer ni bil organiziran v letu 2021 (dogodek bo predvidoma v maju 2022).

Skupaj KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 27.565,57 €.

SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV za leto 2021 znašajo 29.608,77 €.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

3 ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti (tržna dejavnost):

Kulturno izobraževalno društvo PINA (izvedba 
predavanja 6. september 2021)

100,00 €

Inštitut za politike prostora IPoP (sodelovanje v 
posvetovalni skupini za pripravo Strategije 
digitalnega razvoja Ljubljane )

100,00 €

Skupaj 200,00 €

Poslovni prihodki iz javnih sredstev: vpisujemo podatke o namenskih javnih sredstvih, pridobljenih
na razpisih za nevladne organizacije, ki so namenjena za točno določene in vnaprej dogovorjene
storitve. Poplačilo je običajno ob koncu projekta.

Centre for Social Sciences (projekt CODE EUROPE) 20.423,49 €
Ministrstvo za javno upravo (sofinanciranje 
projekta CODE)

4.621,00 €

DYPALL Network (projekt Digital Participation) 1.800,00 €
Skupaj 26.844,49 €
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Subvencija stroškov dela 250,00 €
Donacija dohodnine 9,47 €

Podrobnejša obrazložitev financiranja dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.

Skupaj vsi poslovni prihodki zavoda v letu 2021 znašajo 27.303,96 €

4 ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV 

Stroški storitev 

službena potovanja 802,57 €
internetne storitve 265,94 €
plačilni promet 103,90 €
pisarniški material 24,00 €
Skupaj 1.196,41 €

amortizacija 328,51 €

Stroški dela

Izkazujemo stroške 1 zaposlenega za 12 mesecev. Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po 
kolektivni pogodbi za negospodarstvo.

Plače zaposlenih 20.196,08 €
Prispevki za socialno varnost 3.251,55 €
Drugi stroški dela 1.473,12 €
Skupaj 24.920,75 €

Drugi  poslovni odhodki

Članarina CNVOS 50,00 €

Skupaj vsi stroški in odhodki v letu 2021 znašajo 26.495,67 €.
Skupaj vsi prihodki v letu 2021 znašajo 27.303,96 €.

V letu 2021 je bil ugotovljen presežek odhodkov 808,29 €.

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, 15. februar 2022
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