
POROČILO O POSLOVANJU S POJASNILI

Danes je nov dan,
Inštitut za druga vprašanja

Svet zavoda je obravnaval in potrdil Poročilo o poslovanju s pojasnili za leto 2021 na dopisni
seji, ki je trajala od 24. 2. do 25. 2. 2022.



POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM za obdobje od 1.
januarja 2021 do 31. decembra 2021

Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na osnovi Zakona o
računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardov, predvsem SRS 36 – Računovodske
rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava ter kontnega okvira za
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (sprejete s strani  strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo). Pri tem so upoštevane temeljne računovodske predpostavke:
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovna neomejenost delovanja ter upoštevanje
resnične in poštene predstavitve v razmerah spreminjanja vrednosti evra in posameznih cen.
Metode vrednotenja se glede na preteklo leto niso spreminjale.

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. Knjige so vodene po sistemu dvostavnega
knjigovodstva.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Sestava poslovnega izida v EUR
Prihodki: 419.945,71 €
➔ prihodki od prodaje blaga in storitev: 55.731,41 €
➔ prihodki subvencije: 353.172,35 €

Odhodki: 393.774,15 €
➔ Storitve: 136.999,90 €
➔ Stroški dela: 159.269,12 €
➔ Drugi poslovni odhodki: 87.988,65 €

V letu 2021 zavod izkazuje dobiček v višini 17.342,54 €.



POSLOVNO POROČILO

Osebna izkaznica
Ime: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
Skrajšano ime: Danes je nov dan
Naslov: Parmova 20, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 64 147 823
E-pošta: vsi@danesjenovdan.si
Spletno mesto: danesjenovdan.si

Matična številka: 6468594000
Davčna številka: 54561710
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 5740 710 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
Datum ustanovitve: 11. 9. 2013
Datum vpisa v sodni register: 14. 10. 2013
Direktorica: Maja Cimerman

Svet zavoda Danes je nov dan:
Predsednica sveta:

Jasmina Ploštajner

Predstavniki/ce ustanoviteljev:
Eva Vrtačič
Žiga Vrtačič

Predstavniki članov:
Miha Lepej
Primož Mlačnik
Zala Primc
Dominik Šik Vukovič

Znanstveni svet zavoda Danes je nov dan:
Matej Holc
Nika Mahnič
Karmen Šterk

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja je imel ob koncu leta 2021 6 ustanoviteljev.

mailto:maja@danesjenovdan.si
mailto:jasmina@danesjenovdan.si


1. SPLOŠNO

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (v nadaljevanju DJND) je zasebna neprofitna
strokovna nevladna organizacija.

DJND je bil ustanovljen 11. 9. 2013 ter prvič vpisan v sodni register 14. 10. 2013.

Zavod je bil ustanovljen za neprofitno opravljanje naslednjih dejavnosti:
● načrtovanje, razvoj, oblikovanje, vzpostavljanje, vzdrževanje, nadgrajevanje odprtokodnih

aplikacij;
● načrtovanje, razvoj, upravljanje, moderiranje, uredništvo komunikacijskih procesov v

skupnostnih spletnih aplikacij in poročanje o njihovih rezultatih;
● spodbujanje participativnih odločevalskih procesov na spletu ter razvoj, oblikovanje,

nadgrajevanje in promocija spletnih orodij za ta namen;
● raziskovanje odnosa med digitalnimi in fizičnimi prostori, preučevanje odnosa med njimi,
● eksperimentalno raziskovanje medsebojnih vplivov, delovanj, oplojevanj, umestitev

spletnih družbenih tokov v širši družbeni kontekst in poročanje o rezultatih raziskovanja;
● znanstveno raziskovanje, svetovalno in teoretsko delo, razvoj teoretske misli na področju

digitalne participacije, neposrednih načinov odločanja, civilnodružbenih gibanj, družbenih
sprememb ...;

● angažirano raziskovalno delo na presečiščih ekološko informiranih znanosti, trajnostnih
principov, odgovornega podjetništva, teoretske misli in politične participacije;

● razvoj, oblikovanje in vplivanje na politične strategije ter načrte na področjih političnega
sistema, socialnih in ekonomskih politik, kvalitete življenja in odnosa do narave,
razumevanju skupnega ter vključenosti;

● informiranje, obveščanje in ozaveščanje spletne in širše javnosti, organizacija dogodkov
in znanstvenih konferenc, simpozijev, delavnic in okroglih miz, udeležba na njih ter
izobraževanje, založništvo in objavljanje o naštetih dejavnostih in njihovih rezultatih;

● mreženje in aktivno sodelovanje s sorodnimi institucijami v Evropski uniji in širše.

Te dejavnosti zavod opravlja v podporo in pomoč prizadevanjem za spodbujanje aktivne
(digitalne) participacije, razvoja civilne družbe in socialnega dialoga o javnih zadevah. Zavod
svoje aktivnosti opravlja in o njih poroča na spletu in širše.

Zavod izvaja tehnično in vsebinsko vzpostavljanje in vključevanje odprtokodnih aplikacij in
drugih (posebej spletnih) rešitev v odločevalske procese in nadzor odločevalcev ter se angažira
pri zagotavljanju transparentnosti na vseh družbenih ravneh. Zavod izvaja nekatere
informacijske in komunikacijske dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter
dejavnosti izobraževanja ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

Delovanje zavoda je transparentno, pregledno in aktualno.



2. POSEBNI DEL

Inštitut je v letu 2021 izvedel več kot 25 različnih projektov.

● Z orodjem Parlameter še naprej skrbimo za večjo transparentnost političnih procesov v
Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter, z letom 2021, tudi v Ukrajini. S strani
NED smo za 12-mesečni projekt, ki je trajal od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2021, prejeli
financiranje v višini 110.000,00 $ za nadaljevanje projekta na Hrvaškem ter v Bosni in
Hercegovini, ki ga izvajamo z lokalnimi partnerji in ki je osredotočen na analizo
dostopnosti parlamentarnih podatkov ter pridobivanje novih podatkov. V sklopu podpore
smo analizirali tudi odprtost in transparentnost Državnega zbora Republike Slovenije,
priporočila za izboljšave pa smo delili z javnostjo in zaposlenimi v parlamentu. V letu
2021 smo za partnerski projekt z ukrajinsko organizacijo Chesno prav tako prejeli
financiranje s strani NED, v okviru katerega je Danes je nov dan prejel 20.238,00 $.

● Nadaljevali smo z izvajanjem projekta Newsgradient v Bosni in Hercegovini, za katerega
smo prejeli financiranje s strani NED v višini 72.000,00 $ za obdobje od 1. 2. 2021 do 31.
3. 2022.

● Za dvoletni partnerski projekt Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava
prejemamo financiranje s strani Active Citizen Fund Slovenija v višini 118.500,00 €. V
sklopu projekta smo v letu 2021 pripravili Lestvica transparentnosti slovenskih občin, v
kateri smo analizirali odprtost in transparentnost vseh 212 slovenskih občin in prav vsaki
priporočili pet ukrepov, s pomočjo katerih bo lahko na tem področju še izboljšala svoje
delovanje.

● V partnerstvu z Oštro, Center za preiskovalno novinarstvo v jadranski regiji smo s strani
Active Citizen Fund Slovenija prejeli financiranje za dvoletni projekt Obljuba dela dolg:
(ne)izpolnjevanje političnih obljub, v okviru katerega bo Danes je nov dan prejel 48.510,00
€ sredstev. V sklopu projekta smo objavili spletno mesto Obljuba dela dolg, na katerem
spremljamo in analiziramo izpolnjevanje 51 obljub iz koalicijske pogodbe trenutne vlade
in skrbimo za dvig politične odgovornosti.

● Uspešni smo bili pri prijavi za institucionalno podporo s strani Active Citizens Fund
Slovenija. V treh letih bomo prejeli 90.000,00 € za izboljšanje interne organizacije in
doseganje ciljev, ki so definirani v našem strateškem načrtu.

● Skupaj z Amnesty International, PIC in Zavodom Open smo ustanovili Pravno mrežo za
varstvo demokracije. V sklopu Pravne mreže za varstvo demokracije smo nudili pomoč
1098 osebam, na ustavnem sodišču dosegli odpravo odlokov, ki so prepovedovali shode,
in vložili predlog zakona o nalezljivih boleznih ter tako prispevali k odpravi
protiustavnega stanja. V partnerski prijavi na Active Citizen Fund Slovenija smo prejeli
financiranje za hitri odziv, v okviru katerega je Danes je nov dan prejel 1088,00 €. Poleg
tega smo prejeli financiranje Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske v višini 14.960,00 €
za vzpostavitev aplikacije za poročanje o vladavini prava.



● Uspešni smo bili s prijavo na razpis Grant for the Web, za katero smo prejeli 46.014,00 $
za razvoj spletne platforme za financiranje neodvisnih slovenskih medijev, ki jo bomo
lansirali v začetku 2022.

● V referendumsko kampanjo proti Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
smo se vključili kot organizatorji kampanje. S številnimi aktivnostmi smo na
referendumu pomagali zavrniti škodljive zakonodajne spremembe na področju zaščite
voda.

● V okviru konzorcija s Pod črto, Mirovnim inštitutom ter Društvom novinarjev Slovenije
zaključujemo z izvajanjem 27 mesecev dolgega projekta Podpri: razvoj inovativnih
modelov podporništva in komuniciranja za NVO, za katerega smo prejeli financiranje s
strani Ministrstva za javno upravo v višini 50.000 €. V sklopu projekta smo razvili
platformo za množično financiranje nevladnih organizacij Huda pobuda, na kateri smo v
prvem pozivu zbrali 4805 evrov in pomagali uresničiti tri projekte.

● Z več kot 100 nevladnimi in civilnodružbenimi organizacijami smo se povezali v civilno
iniciativo Glas ljudstva, v okviru katere smo v 2021 začeli s pripravo več kot 100 zahtev
za politične stranke, s katerimi jih bomo pozvali k odgovornejšemu ravnanju.

● V okviru projekta Twitter brigade smo analizirali slovensko Twitter sfero in v javni diskurz
ponesli pojem astroturfing kot orodje ustvarjanja lažne javnosti. Razkrili smo, kako
delujejo lažni profili in poskrbeli, da je bil del omrežja suspendiran. Projekt smo izvedli v
sodelovanju s Pod črto, zanj pa smo v 2020 prejeli financiranje s strani sklada Active
Citizen Fund Slovenija v višini 4660,44 €.

● Pripravili smo spletno platformo Najemniški SOS, v okviru katere gradimo najemniško
skupnost ter najemnike in najemnice izobražujemo o njihovih pravicah, jim odgovarjamo
na pogosta vprašanja in jim omogočamo, da delijo svoje zgodbe.

● V letu 2021 smo z eno občino sodelovali pri implementaciji participativnega proračuna s
platformo Consul.

● Objavili smo decembrsko donatorsko kampanjo, v okviru katere smo za aktivistične
projekte v letu 2021 zbrali okoli 3000 € donatorskih sredstev.

● V okviru projekta Maršal Twito, sledilnikom aktivnosti Janeza Janše na Twitterju, že več
kot eno leto vsak dan analiziramo količino časa, ki ga premier nameni temu družbenemu
omrežju.

● V letu 2021 smo objavili 295 agrumentov, pripravili pa smo tudi zbirko tematskih
agrumentov Feministični abecedarij, ki je izšel tudi v knjižni obliki. Knjigi je na voljo v
spletni trgovini zavoda.

● V sodelovanju z Borisom Vezjakom je naš sodelavec posnel 35 epizod podcasta In
media res, v katerih sta debatirala o aktualnem družbenopolitičnem dogajanju in njegovi
medijski reprezentaciji.

● S peticijo proti uničevanju javnega visokega šolstva in znanosti smo pomagali zbrati več
kot 14 000 podpisov in doseči, da je vlada po začetni blokadi dala soglasje k razpisu za
vpis na javne študijske programe.

● S projektom Mednarodna sramota smo s petmesečnim pregledom tujih medijskih objav
o politični situaciji v Sloveniji razkrili slabo podobo naše države, ki jo v svetu riše trenutna
oblast.



● Z vidika spola smo analizirali oddaje Odmevi in pokazali na prisotnost seksizma, ki se je
kazal zlasti pri številu vabljenih gostov in gostij ter izpostavljenih osebah v napovednikih.

● V spletni kampanji Brez greha smo z več kot 43 000 virtualnimi meti ustregli prošnji
ministra Vizjaka, naj vanj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha, in opozorili na absurdnost
njegove obrambe proti očitkom koruptivnosti.

● Pripravili smo poročilo nacionalne konference ZA participativni proračun, ki je potekala
septembra 2021. Poročilo služi kot priročnik za občine, ki izvajajo ali želijo izvajati
participativni proračun.

● Kot partner smo nadaljevali sodelovanje v projektu Debate as a new approach to learning
(projekt vodi L’Associazione Società Nazionale Debate Italia), ki je financiran s strani
Erasmus+.

● Kot partner smo nadaljevali sodelovanje v projektu POJAM (projekt vodi Inicijativa
mladih za ljudska prava), ki je financiran s strani Erasmus+.

● Kot partner smo zaključili sodelovanje v projektu CLEDI (projekt vodi Youth Initiative for
Human Rights Croatia), ki je financiran s strani Erasmus+.

● Kot partner smo zaključili sodelovanje v projektu Parlamint (projekt vodi Institute of
Computer Science, Polish Academy of Sciences, IPI PAN), ki je financiran s strani
CLARIN ERIC.

● Razvili smo orodje za izvajanje spletne debate in spletno mesto za določanje debatne
tematike po naročilu Za in proti, Hrvatsko debatno društvo in IDEA.

● Oddali smo prijave na razpise: Active Citizen Fund, Javni razpis za digitalno preobrazbo
nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v
informacijsko družbo 2021–2023, Google.org Impact Challenge Central and Eastern
Europe, COVID-19 Vaccine Counter-Misinformation Open Fund, Grant for the Web,
CHANSE, National Endowment for Democracy.

● Kot govorci smo sodelovali na konferencah, predavanjih in drugih dogodkih, kot
sogovorniki pa smo se pogosto pojavljali tudi v medijih.

● Sodelovali smo z mnogimi slovenskimi in tujimi nevladnimi in drugimi organizacijami.
● Izvajali smo tudi storitveno dejavnost programiranja in razvoja novih produktov na trgu.

Poročilo pripravila: Jasmina Ploštajner

Direktorica Danes je nov dan, inštituta za
druga vprašanja:


