
Zapisnik 3. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

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

Trajanje: 15:00 – 16:15

Prisotni:  Luka Frelih (Društvo Ljudmila), predsedujoči Matija Šuklje (Društvo LUGOS),  Kristijan Tkalec 

(Biotehna, Zavod Kersnikova) in zapisnikar Simon Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 2. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 12. februar 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Popis obstoječih prostih programov in storitev (Lugos in sodelujoči v delovni skupini)

2.1) V mapi delovne skupine na NVO-VID Nextcloud je objavljen izhodiščni Referenčni seznam proste 

programske opreme za nevladne organizacije 

(https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/kR54r54tXoy7Mto različica 2015-30-8). Člani in članice

delovne skupine sodelujejo pri posodobitvi in dopolnitvi seznama (vključeni bodo obstoječi viri kot sta 

https://kompot.si/wiki/doku.php in https://switching.software/). 

2.2) Uredi se posodobitev varnostnega protokola na Wiki Lugos za varen dostop do referenčnega seznama 

https://wiki.lugos.si/referencni_seznam (Lugos).

AD3) Pobuda za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih 

(Biotehna)

3.1) Do naslednjega sestanka delovne skupine se pripravi osnutek pobude za potrditev na delovni skupini.

AD4) Priprava projektne ideje za območni razvojni program 2021-2027 SAŠA regije (IPAK)

Točka ni bila obravnava.

AD5) Priprava strateškega dokumenta delovne skupine za prosto programje in storitve (Lugos in INePA)

5.1) V NVO-VID Nextcloud se odpre dokument 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/2HBiaG9QtQHz85o (Lugos), v katerega člani/ce delovne

skupine vpišejo ideje in predloge o viziji, ciljih in delovanju delovne skupine.
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5.2) Konec marca bo organizirana posvetovalna delavnica na temo digitalne preobrazbe nevladnega 

sektorja, ki bo opredelila razvojne prioritete in praktične potrebe nevladnih organizacij. Zaključki delavnice 

bodo vključeni v strateški dokument (INePA).

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Povabilo za WLAN Slovenija k sodelovanju v delovni skupini

WLAN Slovenija je potrdil sodelovanje v delovni skupini.

RAZNO

I. Vzpostavitev organizacijskega podpornega okolja za odprto programje in storitve v NVO sektorju 

Člani/ce delovne skupine preverijo interes ter razpoložljive človeške in organizacijske vire za vzpostavitev 

podpornega okolja (npr. zadruga) za promocijo, uporabo, podporo in razvoj odprtega programja in storitev 

v nevladnem sektorju. Napovedani javni razpis MJU za digitalizacijo NVO sektorja odpira priložnost za 

projektno vzpostavitev podpornega okolja.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 23. aprila ob 15h prek videokonference Arnes VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 12. marec 2021.

Dopolnila poslal Matija Šuklje (Društvo LUGOS) 17. marca 2021.
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