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I. POVZETEK
Inštitut za elektronsko participacijo je v letu 2020 nadaljeval z uresničevanjem svojega poslanstva
na področju uporabe interneta za demokratično udeležbo, naslavljanja demokratičnih izzivov
sodobnih političnih sistemov v kontekstu razvoja digitalne družbe ter krepitve nevladnih organizacij
kot deležnika digitalne preobrazbe Slovenije.
Poslovno leto 2020 je zaznamovala pandemija COVID-19, ki je v veliki meri vplivala na izvajanje
projektov, vsebinske poudarke in poslovanje inštituta. Zgodili so se zastoji pri izvajanju partnerskih
evropskih projektov, kar je vplivalo na finančno poslovanje. Vsebinsko in zagovorniško delovanje
inštituta se je preusmerilo v naslavljanje družbenih posledic pandemije COVID-19 v povezavi z
digitalno preobrazbo Slovenije.
Dejavnosti v javnem interesu na področju razvoja informacijske družbe je inštitut pretežno izvajal v
okviru zagovorniških in mrežnih aktivnosti vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo
informacijsko družbo (NVO-VID). Pregled aktivnosti je dostopen na povezavi
https://www.informacijska-druzba.org/author/urednik/ in http://www.inepa.si/. 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.
Na področju e-participacije se je inštitut odzival na vabila k sodelovanju v spletnih dogodkih in
projektnih konzorcijih za razpise na temo digitalne udeležbe državljanov ter uredil administracijo za
izvajanje projekta CoDeciding Europe: Civic Tech for Good Governance and Active Citizenship 202123.
V razmerah COVID-19 je zavod INePA izvedel organizacijske prilagoditve in zagotovil redno
financiranje svojih aktivnosti ter nemoteno delovanje v skladu s poslanstvom in statutom.
Zavod INePA je v letu 2020 dosegel naslednje ključne rezultate v okviru letnega načrta dela:
 izvedel 2(so)financirana projekta v sodelovanju z evropskimi in domačimi partnerji;
 organiziral 6. Dan vključujoče informacijske družbe 2020 v sodelovanju z Mrežo NVO-VID;
 soorganiziral spletni občanski dialog o prihodnosti interneta »Mi, Internet« v Sloveniji;
 pripravil pregled stanja in pričakovanja slovenskih nevladnih organizacij v povezavi s
predsedovanjem Slovenije Svetu EU 2021 na področju digitalne preobrazbe;
 prispeval k razvoju podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru vsebinske mreže NVO
za vključujočo informacijsko družbo;
 bil 4x prisoten v medijih;
 povečal število prijateljev na Facebook-u na 574 in število sledilcev na Twitter-ju na 507.
Poslovni prihodki zavoda v letu 2020 so znašali 13.247,98 evrov. Stroški in odhodki so znašali
18.669,10 evrov. Zavod je imel presežek odhodkov v višini 5.421,12 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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Izpostavljeni dosežki Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2020

Strokovni prispevek »Evropska politika in prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 na področju digitalne
preobrazbe: Pregled stanja in pričakovanja nevladnih organizacij«. Dostopno prek http://www.sloga-platform.org/wpcontent/uploads/2020/11/EU-PP-07-NET.pdf.

Soorganizacija spletnega občanskega dialoga o prihodnosti interneta »Mi, internet« v sodelovanju z Društvom za razvoj
civilnih iniciativ – Most Žalec v okviru Global Citizens’ Dialogue »We, the Internet« (Žalec, 18. oktober 2020).
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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, 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 eparticipacije.
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 eparticipacije 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.

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 2020 je dostopen na
http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/286-inepa-projects-2020.html.

spletni

povezavi

3.1 Zavod INePA kot nosilec projekta
V letu 2020 zavod ni nastopal v vlogi nosilca projekta.
3.2 Zavod INePA kot partner na projektu
3.2.1 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.
3.2.2 Osem mesečni projekt Global Citizens’ Dialogue »We, the Internet«. Cilj projekta je bil
preizkusiti, izboljšati in institucionalizirati razprave o prihodnosti interneta z metodo vodenega in
informiranega posvetovanja z občani (https://wetheinternet.org/). Globalni koordinator in naročnik
projekta je bil Missions Publiques SARL. Nacionalni koordinator Inštitut za elektronsko participacijo
je v sodelovanju s partnerskimi nevladnimi organizacijami organiziral tri spletne občanske dialoge v
Sloveniji. Finančni delež INePA na projektu je znašal 4.000,00 evrov. Pripravo poročila občanskega
dialoga je financiralo Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije Ljubljana v višini 400,00 evrov.
Projekt zaključen v letu 2020.
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 prestavljena v leto 2021.
3.2.4 Projekt Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVOVID). Vsebinska mreža NVO-VID deluje kot podporno in zagovorniško okolje nevladnih organizacij v
Sloveniji na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe (https://www.informacijskadruzba.org). Inštitut za elektronsko participacijo v okviru mreže izvaja koordinacijo zagovorniških,
vsebinskih in mrežnih aktivnosti. Projekt v letu 2020 ni prejemal finančnih sredstev.
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IV. STROKOVNI PRISPEVKI, POROČILA in RAZISKAVE
Pregled študij, poročil in strokovnih prispevkov zavoda INePA v letu 2020 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, S. (2020). Evropska politika in prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021 na
področju digitalne preobrazbe: Pregled stanja in pričakovanja nevladnih organizacij. SLOGA,
platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Dostopno prek
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/11/EU-PP-07-NET.pdf.
4.1.2 Delakorda, S. (2020, 26. november). Za digitalno kohezijo - prispevek za 3. forum Slovenske
digitalne koalicije. Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/11/26/za-digitalno-kohezijo-prispevek-nvo-3-forumsdk/.
4.2 Študije in poročila
4.2.1 Delakorda, S. (2020). Vključujoča digitalna družba. V A. Aralica (ur.), Za trajnostni razvoj, ki
nikogar ne pusti ob strani - poročilo nevladnih organizacij o ciljih trajnostnega razvoja 2020 (str. 5861). SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
Dostopno prek http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/09/PORO%C4%8CILONVO_SLO_NET_resize.pdf.
4.2.2 Delakorda, S. (2020, 9. april). Poročilo o doseženih rezultati projekta »Profesionalizacija
vsebinske mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (PRO-NVO-VID)«. Mreža
nevladnih
organizacij
za
vključujočo
informacijsko
družbo.
Dostopno
prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/04/09/rezultati-projekta-profesionalizacija-vsebinskemreze-nvo-vid/.
4.2.3 Delakorda, S. (2020, 16. november). Poročilo občanskega dialoga »Mi, internet«: Poznavanje
interneta zmanjšuje tveganja njegove uporabe. Inštitut za elektronsko participacijo / Mreža
nevladnih
organizacij
za
vključujočo
informacijsko
družbo.
Dostopno
prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/11/16/obcanski-dialog-mi-internet-poznavanjeinterneta-zmanjsuje-tveganja-njegove-uporabe/.
4.3 Sodelovanje v raziskavah
4.3.1 Delakorda, S. (2020). 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 2020.
5.1 Prispevki na mednarodnih konferencah
V letu 2020 zavod ni sodeloval s strokovnimi prispevki na mednarodnih konferencah.
5.2 Vabljena udeležba in predavanja na okroglih mizah, posvetih in javnih razpravah
5.2.1 Uvodna razprava ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije (Dan odprtih podatkov, 6.
marec 2020). Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/2020/02/20/vabilo-danodprtih-podatkov-2020/.
5.2.2 Predstavitev dobrih zgledov zaposlovanja v društvih, zavodih in drugih nevladnih
organizacijah (video dogodek Stičišča Središče, 13. maj 2020). Dostopno prek https://sticiscesredisce.si/dogodki/zaposlovanje-v-drustvih-zavodih-in-drugih-nevladnih-organizacijah/.
5.2.3 Delavnica Harnessing digital tools for public action: Informal citizen participation at local level
(video delavnica European Citizen Action Service, 8. september 2020). Dostopno prek
https://ecas.org/event/edemocracy-workshop-harnessing-digital-tools-for-public-action-informalcitizen-participation-at-local-level/.
5.2.4 Panelna razprava »No lockdown for e-democracy« (video konferenca 19. Evropskega tedna
regij in mest, 6. oktober 2020). Dostopno prek https://euregionsweek2020-video.eu/video/nolockdown-for-e-democracy.
5.2.5 Okrogla miza Poziv Slovenske digitalne koalicije za digitalno Slovenijo - Izzivi in rešitve (video
konferenca 3. Foruma Slovenske digitalne koalicije, 26. november 2020). Dostopno prek
http://www.digitalna.si/digitalna-koalicija/forum-slovenske-digitalne-koalicije.
5.3 Moderiranje razprav in delavnic
5.3.1 Okrogla miza »(Ne) uspešnost Slovenije na področju e-veščin in e-vključenosti« (6. Dan
vključujoče informacijske družbe, Ljubljana, 30. junij 2020). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/06/18/vabilo-dan-vkljucujoce-informacijske-druzbe2020/.
5.4 Udeležba na ostalih dogodkih
5.4.1 Global Stakeholders' Dialogue - Future of Internet Governance (5. junij 2020). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/05/21/vabilo-spletni-dialog-o-upravljanju-interneta11

wetheinternet/.
5.4.2 OECD pregled digitalne javne uprave v Sloveniji – webinar o ključnih ugotovitvah in načrtih
(10. julij 2020).
5.4.3 Delavnica The role of the digital citizen in the 21st century democracy (European Citizen
Action Service, 4. september 2020)
5.4.4 Delavnica Harnessing digital tools for public action: Informal citizen participation at national
level (European Citizen Action Service, 10. september 2020)
5.4.5 OECD tematska delavnica o razvoju storitev in upravljanju s podatki (7. december 2020).

Vodja zagovorništva pri Mreži NVO-VID in direktor zavoda INePA mag. Simon Delakorda med razpravljavci uvodne
razprave ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije (Dan odprtih podatkov, Ljubljana, 6. marec 2020).
Fotografija: Gospodarska zbornica Slovenije.

Okrogla miza »(Ne) uspešnost Slovenije na področju e-veščin in e-vključenosti« (6. Dan vključujoče informacijske
družbe, Ljubljana, 30. junij 2020). Fotografija: Mreža NVO-VID.
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VI. DOGODKI IN ZAGOVORNIŠTVO
6.1 Organizacija in izvedba dogodkov
 6. Dan vključujoče informacijske družbe 2020 »Vrzeli digitalizacije Slovenije z vidika eveščin, e-vključenosti in tehnološke odvisnosti« v sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo
informacijsko družbo (Ministrstvo za kulturo, Ljubljana, 30. junij 2020). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/06/18/vabilo-dan-vkljucujoce-informacijskedruzbe-2020/.
 Občanski dialog o prihodnosti interneta »Mi, internet« v sodelovanju z Društvom za razvoj
civilnih iniciativ – Most Žalec (Žalec, 18. oktober 2020). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/11/16/obcanski-dialog-mi-internetpoznavanje-interneta-zmanjsuje-tveganja-njegove-uporabe/.
 Izvedba Zoom usposabljanja »Digi, digi, digitalizacija vsega – za aktivno vlogo NVO« v
sodelovanju s SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč (22. oktober 2020). Dostopno prek https://www.informacijskadruzba.org/2020/10/19/usposabljanje-digitalizacija-za-nevladne-organizacije/.
 Občanski dialog o prihodnosti interneta »Mi, internet« v sodelovanju z Zavodom za
medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis in Ustanovo Fundacija Sonda (Ljubljana,
Maribor, 20. oktober 2020). Dostopno prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/11/16/obcanski-dialog-mi-internetpoznavanje-interneta-zmanjsuje-tveganja-njegove-uporabe/.
 Letno srečanje Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2020 »Mreža NVO-VID kot
zagovornik
digitalne
kohezije«
(10.
december
2020).
Dostopno
prek
https://www.informacijska-druzba.org/2020/12/10/letno-srecanje-mreze-nvo-vid-2020/.
6.2 Zagovorniške aktivnosti
 Priprava zagovorniškega prispevka Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo
»Nevladne organizacije kot deležniki ekosistema pametnih mest« (15. januar 2020).
 Udeležba na sestanku Vsebinske mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo z
Direktoratom za informacijsko družbo in informatiko na temo izvajanja Zakona o nevladnih
organizacijah na področju informacijske družbe (30. januar 2020).
 Udeležba na okrogli mizi »Boste uporabili glas ljudstva? Vključevanje javnosti v pripravo
predpisov« (26. februar 2020).
 Predstavitev projektnega predloga Skladnost e-politik Slovenije Direktoratu za informacijsko
družbo in informatiko (6. april 2020).
 Priprava stališča Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo glede mobilnih aplikacij za
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sledenje socialnim stikom v širši populaciji (11. maj 2020).
 Udeležba na sestanku Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije s Službo za nevladne
organizacije na temo izvajanja Zakona o nevladnih organizacijah (10. junij 2020).
 Udeležba na posvetovalnem srečanju deležnikov in socialnih partnerjev za pripravo novega
Nacionalnega programa za izobraževanje odraslih za obdobje 2021-2030 (15. julij 2020).
 Udeležba na sestanku Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo s Sektorjem za
izobraževanjem odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na temo
spodbujanja neformalnega izobraževanja za e-veščine (16. september 2020).
 Udeležba na sestanku strateške delovne skupine Slovenske digitalne koalicije za digitalno
regulativo in okolje (30. september 2020).
 Udeležba na sestanku projektne skupine za izvedbo referenduma z e-glasovnico v občini
Hoče-Slivnica (25. oktober 2020).
 Udeležba na sedmih delavnicah Ministrstva za javno upravo za deležnike digitalne
preobrazbe o prenovi strategije Digitalna Slovenija za področja e-vključenosti, umetne
inteligence, kibernetske varnosti, gigabitne infrastrukture, podatkovne ekonomije v digitalni
družbi in digitalne javne uprave (oktober-november 2020).
 Udeležba na sestanku nevladnih organizacij s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko na temo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (25. november
2020).
 Udeležba na sestanku Slovenske digitalne koalicije z Ministrstvom za javno upravo na temo
poziva Vladi RS za digitalizacijo Slovenije (18. december 2020).
 Udeležba na sestankih upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije (12 sestankov).
 Udeležba na sejah Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije odprtih za javnost
(7 sej).

6.3 Mreženje in krepitev kapacitet
 Koordinacija konzorcija vsebinskih mrež NVO pri pripravi projektnega predloga Skladnost epolitik Slovenije (marec-maj 2020).
 Udeležba na »Online conference: Open data - Digital economy accelerator« (7. maj 2020).
 Udeležba na spletnem seminarju »Youth Wiki: Z dokazi podprto oblikovanje javnih politik,
ukrepov in projektov« (14. maj 2020).
 Intervju s Porticus Foundation za študijo o demokratičnih aktivistih, tehnologih in
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reformatorjih na področju civilno-družbenih tehnologij (29. maj 2020).
 Udeležba na generalni skupščini European Citizen Action Service (11. junij 2020).
 Udeležba na sestanku civilne družbe na temo platforme za državljansko demokracijo (17.
junij 2020).
 Udeležba na delavnici SLOGA »Kako govoriti novinarščino« (23. junij 2020).
 Udeležba na generalni skupščini Europe's People's Forum (1. julij 2020).
 Udeležba na volitvah za predstavnika NVO v svet ministra za javno upravo za razvoj
tehnologije 5G v Sloveniji (2. julij).
 Video intervju za dogodek Pridobivanje kompetenc zaposlenih za razvoj Slovenije.
(Andragoški center Slovenije, 9. julij 2020).
 Udeležba na dogodku »Pridobivanje kompetenc zaposlenih za razvoj Slovenije" (10. julij
2020).
 Sestanek s Festivalom za tretje življenjsko obdobje glede izvedbe krogle mize o problematiki
IKT za starejše (3. september 2020).
 Udeležba na sestanku Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo z Digitalnim
inovacijskim stičiščem Slovenije glede sodelovanja na področju digitalne preobrazbe (23.
september 2020).
 Udeležba na Dnevu spletnega anketiranja (30. september 2020).
 Sestanek z evropsko mrežo All digital glede sodelovanja na področju e-vključenosti in
digitalizacije nevladnih organizacij (15. oktober 2020).
 Udeležba na delavnici »Vertikalno in horizontalno sodelovanje v javni upravi za inovativne
rešitve« (30. oktober 2020).
 Predstavitev kandidature za predstavnika NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije
(30. oktober 2020).
 Sodelovanje z Missions Publiques SARL iz Francije pri pripravi projektnega predloga za
razpis European AI Fund (oktober 2020).
 Udeležba na dogodkih v okviru Internet Governance Forum 2020 (2.-6. november 2020).
 Udeležba na delavnici »Governance after shock in Partnerstvo za spremembe« (17.
november 2020).
 Udeležba na delavnici »Razpisi in izzivi NVO v občini Logatec«, (3. decembra 2020)
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 Udeležba na dveh sestankih lokalne delovne skupine projekta DEAS (Data Economy Alps
Strategy to stimulate participation competitiveness and new business in Alpine Space).
 Sodelovanje na srečanjih Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije (7
srečanj).

6. Dan vključujoče informacijske družbe 2020 »Vrzeli digitalizacije Slovenije z vidika e-veščin, e-vključenosti in
tehnološke odvisnosti« v sodelovanju z Mrežo NVO za vključujočo informacijsko družbo (Ministrstvo za kulturo,
Ljubljana, 30. junij 2020). Fotografija: Mreža NVO-VID.

Letno srečanje Mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo 2020 »Mreža NVO-VID kot zagovornik digitalne
kohezije« (10. december 2020). Posnetek strani: Mreža NVO-VID.
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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 2020.
7.1 Objave, intervjuji, nastopi in omembe v medijih
 Komentar za časopisni članek »Sodelovanje Ljubljančanov omejeno na pogovore in
predloge«. Delo, 18. februar 2020.
 Izjava za TV prispevek »Volja ljudstva?«. TV Slovenija / Studio City, 2. marec 2020.
 Komentar za spletni članek »Trgovanje s podatki: z množičnimi podatki do množičnega
obiska«. MMC RTV SLO, 30. junij 2020.
 Izjava za TV prispevek »Aplikacija za slednje stikom«. TV Slovenija / Dnevnik, 6. julij 2020.
7.2 Sporočila za javnost
 Sporočilo za javnost ob ustanovitvi Stičišča odprtih podatkov Slovenije, 9. marec 2020.
Dostopno prek https://www.informacijska-druzba.org/2020/03/09/sporocilo-za-javnostustanovitev-sticisca-opsi/.
 Sporočilo za javnost ob mednarodnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe:
Epidemija koronavirusa razgalila vrzeli digitalizacije Slovenije v segmentu e-veščin, estoritev in e-vsebin, 17. maj 2020. Dostopno prek
http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/283-koronavirus-vrzeli-digitalizacije-slovenije-evescine-e-storitve-e-vsebine.html.

Izjava direktorja zavoda INePA mag. Simona Delakorde za TV Slovenija, 2. marec 2020.
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VIII. IZVAJANJE NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2020
Uresničene načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2020
 Pridobitev enega projekta ali naročila na področju dejavnosti, za katere je zavod registriran.
 Organizacija enega javnega dogodka v povezavi s projektnimi aktivnostmi zavoda.
 Tri medijske objave v povezavi z aktivnostmi zavoda in ena izjava za javnost.
 Organizacija Dneva vključujoče informacijske družbe v okviru Mreže NVO za vključujočo
informacijsko družbo.
 Povezovanje nevladnih organizacij v okviru mreže NVO za vključujočo informacijsko družbo.
 Povečanje števila sledilcev Twitter profila zavoda na 500 v letu 2020.
 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.
 Zagovorništvo na področju razvoja podpornega okolja nevladnih organizacij v okviru Mreže
NVO za vključujočo informacijsko družbo.

Neuresničeni načrtovani aktivnosti zavoda INePA v letu 2020:
 Predstavitev prispevkov na dveh mednarodnih ali domačih konferencah.
 Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600.

Neuresničeni načrtovani aktivnosti v letu 2020 nista vplivali na rezultate in delo zavoda. Manjši
obseg udeležbe zavoda na mednarodnih in domačih konferencah je bil posledica pandemije
COVID-19.
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IX. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021
Načrtovane aktivnosti zavoda INePA v letu 2021 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 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) Vsebinsko posodabljanje spletne strani zavoda.
7) Povečanje števila prijateljev Facebook profila zavoda na 600.
8) Sodelovanje zavoda z gospodarstvom in fakultetami v Sloveniji ter nevladnimi organizacijami na
evropski ravni.
9) Vključevanje zavoda v oblikovanje političnih in zakonodajnih dokumentov države Slovenije na
področju informacijske družbe z vidika vključevanja socialnih in človeških razsežnosti digitalizacije.
10) Koordinacija zagovorništvo Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo.

Načrtovane aktivnosti Inštituta za elektronsko participacijo v letu 2021 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 2020
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 INePA 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 26.
februarja 2021.

POJASNILA K BILANCI STANJA
1 SREDSTVA
Konto 04: med opredmetenimi OS izkazujemo sedanjo vrednost opreme v znesku 588,45 €.
Konto 11: denarna sredstva na računu na dan 31.12.2020 v znesku 1.877,03 €.
Konto 16: terjatev za povračilo kriznega dodatka, izplačilo 2021 v znesku 200,00 €.
SKUPAJ VSA SREDSTVA za leto 2020 znašajo 2.665,48 €.
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2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Konto 90: predstavlja znesek ustanovitelja zavoda v znesku 100,00 €.
Konto 93: izkazujemo čisti presežek prihodkov v znesku 1.134,91 €, ki prikazuje presežek odhodkov
tekočega leta v znesku 5.421,12 € in presežkov prihodkov preteklih let 6.556,03 €.
Konto 22: obveznost do dobavitelja, plačano v februarju 2020 v znesku 106,20 €.
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 2020, izplačane v letu 2021.
Kratkoročne obveznosti za čiste plače
Kratkoročne obveznosti za prispevke
Kratkoročne obveznosti za davke
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Skupaj

751,43 €
404,89 €
74,25 €
200,00 €
1.430,57 €

Skupaj KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 1.430,57 €.
SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV za leto 2019 znašajo 2.665,48 €.

POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
3 ANALIZA PRIHODKOV
Prihodki iz opravljanja lastne dejavnosti (tržna dejavnost): v letu 2019 smo imeli ta podatek vpisan
v AOP 125, ker pa za te storitve izstavimo račun, smo popravili v AOP 110.
Missions Publiques SARL
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije
Ljubljana
Skupaj

4.000,00 €
400,00 €
4.400,00 €

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.
Projekt SMARTeD
SLOGA platforma
Subvencija plač - PKP
Iz preteklih let
Skupaj

5.636,07 €
1.500,00 €
865,55 €
846,36 €
8.847,98 €

Podrobnejša obrazložitev financiranja dejavnosti je razvidna iz poslovnega poročila.
Skupaj vsi poslovni prihodki zavoda v letu 2020 znašajo 13.247,98 €
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4 ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV
Stroški storitev
Organizacija dogodkov
Internetne storitve
Plačilni promet
Skupaj

2.400,00 €
312,92 €
139,64 €
2.852,56 €

Stroški dela
Izkazujemo stroške 1 zaposlenega za 12 mesecev. Plače in ostali stroški dela se obračunavajo po
kolektivni pogodbi za negospodarstvo.
Plače zaposlenih
Prispevki za socialno varnost
Drugi stroški dela
skupaj

12.621,24 €
2.033,33 €
718,18 €
15.372,75 €

Drugi poslovni odhodki
Članarina CNVOS

150,00 €

Skupaj vsi stroški in odhodki v letu 2020 znašajo 18.669,10 €.
Skupaj vsi prihodki v letu 2020 znašajo 13.247,98 €.
V letu 2020 je bil ugotovljen presežek odhodkov 5.421,12 €.

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 2021
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