
Zapisnik 1. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 15. januar 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 11:00 – 12:30

Prisotni: Luka Frelih (Društvo Ljudmila), Simona Knavs (Društvo Duh časa), Jaka Kranjc (Društvo Ekologi brez 

meja), Milan Osterc (Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri ZDUS), Matija Šuklje (Društvo 

LUGOS), Kristijan Tkalec (Biotehna, Zavod Kersnikova), Boris Veler (LOGOUT) in Simon Delakorda (Zavod 

INePA)

PREGLED UGOTOVITEV

I. Stanje / ključni izzivi na področju prostega programja in storitev v NVO sektorju in v Sloveniji

A) Promocija / ozaveščanje

- prosto programje in storitve so slabo poznane v NVO sektorju ter širši javnosti kot nekaj, kar omogoča 

učinkovito delovanje / aktivnosti;

- promocija in ozaveščanje ter podpora pri uporabi prostih programov in storitev v NVO sektorju;

- spodbujanje uporabe prostega programja v izobraževanju (neformalna izobraževanja za 

učence/dijake/študente o prostem programju in licencah ter vrednotnemu sistemu odprte kode; 

povezovanje z ozaveščenimi učitelji / računalničarji pri izvajanju učnih programov v povezavi z 

digitalizacijo);

- izobraževanje uporabnikov za boljše poznavanje proste programske opreme in storitev; 

- promocija vrednotnih izhodišč prostega programja in storitev (npr. vračanje v skupnost z vidika virov, 

boljša preglednost in sodelovanje, trajnostna in dostopna tehnologija, manjša(?) izpostavljenost 

monetizaciji, poblagovljanju, potrošništvu in pametna uporaba IKT).

B) Odprti formati
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- izzivi pri kompatibilnosti različnih programskih orodij;

- zagovarjati uporabo odprtih formatov v javnem sektorju (občine, ministrstva).

C) Slovenjenje

- prevajanje proste programske opreme, da je dostopna v slovenskem jeziku (izziv internacionalizacija, 

jezikovne posebnosti).

D) Razpisi / financiranje

- razpisi ne omogočajo financ za prosto programje kot tehnološko infrastrukturo – npr. posredni / namenski

stroški (investicije, donacije, razvoj, nakup, nadgradnja obstoječe rešitve);

- financiranje odprto kodnih projektov na področju odprtih podatkov;

- razpisi za razvoj proste opreme, storitev in aplikacij (finančna podpora za prosto programje).

II. Pričakovanja glede delovne skupine 

A) Strateško načtovanje

- spisati »strateški« dokument delovne skupine (problemska področja, cilji, prioritete), ki se skomunicira z 

ostalimi članicami v mreži NVO-VID.

B) Operativne aktivnosti

- ZDUS zainteresiran za večjo uporabo prostih programov med upokojenci in pri delovanju njihovih društev;

- priložnost za projekte prostega programja za razpis za »digitalizacijo NVO« sklad NVO (MJU) predvidoma 

februar – pogledamo vsebino/pogoje razpisa in razmislimo o morebitni prijavi, ki bi nagovorila 

identificirane probleme pod točko 1;

- preveriti kaj iz projekta EPK Ljubljana bi lahko uvrstili v projekte Ljubljanske urbane regije (Ljudmila);
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- razvoj odprtkodne platforme za spremljanje učinkovitosti NVO projektov (LOGOUT).

C) Delovanje skupine

- delovna skupina se imenuje Delovna skupna za prosto programje in storitve;

- predlog, da se v delovno skupino povabi WLAN Slovenija;

- Matija in Društvo Lugos sporočita ali lahko usmerjajo vsebinsko delovanje skupine, tehnična podpora se 

bo skušala zagotoviti s strani Mreže NVO-VID;

- naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 12. februarja ob 11h prek videokonference Arnes 

VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 19. januar 2021.

Dopolnila in popravke poslala Simona Knavs (Društvo Duh časa) 25. januarja 2021.
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