
Zapisnik 4. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 23. april 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 15:00 – 16:10

Prisotni:  Simona Knavs (Društvo Duh časa), predsedujoči Matija Šuklje (Društvo LUGOS), Igor Trupina 

(WLAN Slovenija), Kristijan Tkalec (Biotehna, Zavod Kersnikova), Andrej Vernekar (Društvo LUGOS) in 

zapisnikar Simon Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 3. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 12. marca 

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 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/kR54r54tXoy7Mto je Društvo LUGOS pripravilo osnutek

popisa. Biotehna je prispevala dopolnitve. Ostale organizacije v delovni skupini so vabljene, da ga 

dopolnijo. Kjer je mogoče, se v popis dodajo spletne povezave do prostih programov in storitev v 

slovenskem jeziku. Prav tako se vključijo dodatni prosti programi, ki omogočajo lažje izvajanje dejavnosti 

nevladnih organizacij (npr. urejanje e-poštnih seznamov ciljnih skupin).

2.2) Izvede se prenos Wiki Lugos na drug spletni strežnik, na katerem bo mogoča lažja posodobitev 

varnostnega protokola za dostop do referenčnega seznama https://wiki.lugos.si/referencni_seznam.

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 strateškega dokumenta delovne skupine za prosto programje in storitve (LUGOS in INePA)

4.1) Zavod INePA je predstavil rezultate posvetovalne delavnice na temo digitalne preobrazbe nevladnega 

sektorja. Opis rezultatov, ki se nanaša na pregled potreb nevladnih organizacij, se vnese v Nextcloud 

dokument https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/2HBiaG9QtQHz85o. Rezultati bodo 

predstavljali podlago za vizijo, cilje in delovanje delovne skupine. 
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AD5) Nextcloud koledar za delovno skupino (LJUDMILA in LUGOS)

5.1) V NVO-VID Nextcloud se vzpostavi koledar s pregledom datumov za sestanke delovne skupine. Društvo

LJUDMILA vzpostavi koledar, Društvo LUGOS vpiše datume.

AD6) Vzpostavitev organizacijskega podpornega okolja za odprto programje in storitve v NVO sektorju 

6.1) Delovna skupina v navezavi na točko AD4 spremlja aktualne razpise za nevladne organizacije z 

namenom prijave projektnega predloga za vzpostavitev podpornega okolja za odprto programje in storitve 

v NVO sektorju. Podporno okolje bi bilo organizirano kot zadruga z vzdržnim finančnim modelom, ustrezno 

kadrovsko zasedbo zaposlenih in prostovoljcev ter lastno IKT infrastrukturo. Podporno okolje bi sprva 

razvilo in izvajalo storitve/aktivnosti v okviru NVO sektorju (promocija in izobraževanje, podpora pri 

prehodu in uporabi prostega programja, razvoj odprto kodnih rešitev, slovenjenje prostega programja itd.), 

nato pa širilo dejavnosti na druga javna področja (npr. izobraževalni sistem).

AD7) Odzivni protokol mreže NVO-VID na povpraševanja NVO po tehnični podpori  

7.1) Mreža NVO-VID trenutno nima organizirane tehnične podpore zaradi pomanjkanja finančnih virov. 

Rešitve se bo iskalo v okviru točke AD6. V okviru zadruge za odprto programje in storitve v NVO sektorju se 

bo vzpostavil spletni forum  https://www.discourse.org/ za podporo posameznikom in organizacijam pri 

uporabo prostega programja. Na forumu, ki bo deloval kot spletna skupnosti, bodo uporabniki objavljali 

vprašanja, odgovore, koristne vsebine in rešitve. 

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Osnutek popis obstoječih prostih programov in storitev (LUGOS)

V mapi delovne skupine na NVO-VID Nextcloud 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/kR54r54tXoy7Mto je objavljen osnutek.

RAZNO

I. Vključitev predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije v v delovno skupino 

Zaradi odsotnosti g. Janeza Ferjana (ZDUS) točka ni bila obravnavana.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 28. maja ob 15h prek videokonference Arnes VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 25. april 2021.
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