
Zapisnik 5. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 28. maj 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 15:00 – 16:10

Prisotni:  predsedujoči Matija Šuklje (Društvo LUGOS), Kristijan Tkalec (Biotehna, Zavod Kersnikova) in 

zapisnikar Simon Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 4. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 23. april 2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

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

2.1) Na osnutek popisa obstoječih prostih programov in storitev ni bilo novih dopolnitev. Trenutna verzija 

je dostopna na https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/kR54r54tXoy7Mto. Naslednji korak bo 

opredelitev področij, ki še manjkajo v popisu. Kristijan je kot dodatno referenco posredoval novozelandski 

seznam https://nzoss.nz/online-services.

2.2) Posodobitev varnostnega protokola za Wiki Lugos https://wiki.lugos.si/referencni_seznam (ni bilo 

sprememb).

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

(Biotehna)

3.1) Kristijan je pripravil osnutek pobude, ki je dostopen na 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/GFR5kyyyqdTgpJX. Člani/ce delovne skupine do 

naslednjega sestanka pogledajo predlog in sporočijo morebitne dopolnitve. Pobuda se bo nato 

posredovala na dopisni seznam mreže NVO-VID. V naslednjem koraku bo delovna skupina opredelila 

naslovnike pobude (npr. Strateški svet za digitalizacijo, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kulturo 

in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

AD4) Priprava strateškega dokumenta delovne skupine za prosto programje in storitve (LUGOS in INePA)

4.1) Simon je v strateški dokument vnesel rezultate posvetovalne delavnice na temo digitalne preobrazbe 

nevladnega sektorja https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/2HBiaG9QtQHz85o. Na 

naslednjem sestanku bo delovna skupina opredelila predlog splošne vizije delovanja. Digitalizacija NVO 
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sektorja s pomočjo odprtega programja in storitev bo v dokument vključena kot eden izmed strateških 

ciljev.

AD5) Nextcloud koledar za delovno skupino (LJUDMILA in LUGOS)

5.1) Simon pošlje sporočilu Žigi iz društva LJUDMILA, da uredi administratorske pravice Matiji za 

vzpostavitev Nextcloud koledarja za sestanke delovne skupine.

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

6.1) Delovna skupina v navezavi na točko AD4 razmisli o projektni prijavi na javni razpis za digitalno 

preobrazbo NVO in prostovoljskih organizacij. Glavni izziv organizacijskega podpornega okolja za odprto 

programje in storitve v NVO sektorju predstavlja ustrezen poslovni model. Vzpostavilo bi se ga lahko s 

pomočjo javnega financiranja (npr. nakup infrastrukture). Med učinki podpornega okolja bi bilo tudi manj 

piratske / nelegalne programske opreme v NVO sektorju in možnost prenosa dobrih praks na področju 

odprtega programja v Slovenijo (npr. novozelandski primer https://nzoss.nz/online-services).

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Pobuda za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih 

(Biotehna)

V mapi delovne skupine na NVO-VID Nextcloud 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/GFR5kyyyqdTgpJX je objavljen predlog pobude.

RAZNO

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

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

II. Predavanje na temo prostega programja

Kristijan bo septembra izvedel predavanje na temo prostega programja za regionalno stičišče NVO ISKRA.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 25. junija ob 15h prek videokonference Arnes VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 1. junij 2021.
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