
Zapisnik 2. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 12. februar 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 11:00 – 12:10

Prisotni: Stanko Blatnik (IPAK Inštitut), Milan Osterc (Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko pri

ZDUS), Matija Šuklje (Društvo LUGOS), Kristijan Tkalec (Biotehna, Zavod Kersnikova) in Simon Delakorda 

(Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 1. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 15. januarja 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Vsebinsko in strokovno vodenje delovne skupine ter administrativna podpora

Delovno skupino bo vsebinsko in strokovno vodilo Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije (LUGOS).

Inštitut za elektronsko participacijo bo izvajal administrativno podporo delovni skupini.

AD3) Popis obstoječih prostih programov in storitev

3.1) Člani delovne skupine bodo pripravili popis obstoječih prostih programov in storitev s kratkimi opisi, 

navodili za uporabo in spletnimi povezavami ter jih uredili v skupen uporabniški seznam. Nekateri do sedaj 

identificirani viri so naslednji: Kompot.si, Lugos referenčni seznam, NVO-VID pregled, Kiberpipa video arhiv 

itd.

3.2) Seznam bo vključeval možnost posredovanja povratnih informacij za razvijalce s ciljem izboljšati proste

programe in storitve.

3.3) Pregled prostih programov in storitev se bo pripravljal v skupnem dokumentu v NVO-VID Nextcloud 

delovne skupine.

3.4) Izvedla se bo skupna promocija seznama prostih programov in storitev (objava in diseminacija).
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3.5) Koordinator popisa obstoječih prostih programov in storitev je Društvo LUGOS.

AD4) Pobuda za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih

4.1) Delovna skupina bo v imenu Mreže NVO-VID na pristojna ministrstva Vlade RS naslovila pobudo, da se 

med upravičene stroške nakupa opreme za izvedbo projektov iz javnih razpisov vključi uporabo prostih 

programov in storitev ter z njo povezano tehnično podporo. Med upravičene stroške se šteje strošek 

donacij, prispevkov, nadomestil ali drugih oblik finančne podpore razvijalcem proste programske opreme in

storitev. Argument za pobudo je reinvesticija javnega denarja v javno domeno prek spodbujanja uporabe 

prostih programov in storitev.

4.2) Mreža NVO-VID bo o pobudi obvestila Slovensko digitalni koalicijo.

4.3) Koordinator pobude za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroška na 

projektih je Biotehna, Zavod Kersnikova.

AD5) Priprava projektne ideje za območni razvojni program 2021-2027 SAŠA regije 

5.1) Delovna skupina bo pripravila projektno idejo na temo prostega programja in storitev za umestitev v 

območni razvojni program 2021-2027 Savinjsko-šaleške regije.

5.2) Koordinator priprave projektne ideje je IPAK Inštitut.

AD6) Priprava strateškega dokumenta delovne skupine za prosto programje in storitve

6.1) Društvo Lugos preveri razpoložljive kadrovske kapacitete za pripravo strateškega dokumenta delovne 

skupine za prosto programje in storitve (problemska področja, cilji, prioritete).

6.2) Opcija je tudi priprava letnega operativnega načrta s 4-5 prioritetnimi nalogami, s katerimi se bo 

ukvarjala delovna skupina.

AD7) Povabilo za WLAN Slovenija k sodelovanju v delovni skupini

7.1) Sprejet je predlog društva Duh časa, da se v delovno skupino za prosto programje in storitve povabi 

WLAN Slovenija.

7.2) Povabilo pripravita Društvo Duh časa in Zavod INePA.
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OSTALE VSEBINE SESTANKA

I. Uporaba prostih programov med upokojenci in pri delovanju društev upokojencev

Zveza društev upokojencev Slovenija (ZDUS) je zainteresirana za večjo uporabo prostih programov in 

storitev med upokojenci ter pri delovanju njihovih društev. Zveza je pripravila program izobraževanja 

upokojencev za uporabo računalnikih programov ter postavila cilj, da bo do leta 2025 vsako društvo 

upokojencev računalniško opremljeno za e-poslovanje. Pri tem se soočajo se s pomanjkanjem volje in 

motiviranosti za učenje e-veščin. Izziv je tudi izobraževanje izobraževalcev (računajo na podporo MIZŠ).

 

II. Spodbujanje uporabe prostega programja v izobraževanju in ozaveščanje mladih

Delovna skupina bo preučila možnosti (npr. povezovanje s šolami) za uporabo odprto kodnih rešitev pri 

izobraževanju na daljavo in ozaveščanje mladih o prostem programju. Pri slednjem bo cilj učenje mladih o 

uporabi različnih platform in vključevanju v aktivnosti nevladnih organizacij (aktivacija za vključevanje v 

odprto kodno skupnost).

III. Razno

a) Umeščanje vsebin iz projekta EPK Ljubljana v projekte Ljubljanske urbane regije (Ljudmila).

Točka ni bila obravnavana.

b) Razvoj odprtkodne platforme za spremljanje učinkovitosti NVO projektov (LOGOUT).

Točka ni bila obravnavana.

IV. Naslednji sestanek delovne skupine

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 12. marca 14h prek prek videokonference Arnes 

VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 15. februar 2021.

3


