
Zapisnik 6. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: četrtek, 24. junija 2021, videokonferenca Arnes VID 

Trajanje: 14:00 – 15:10

Prisotni: Simona Knavs (Duh časa), Kristijan Tkalec (Biotehna, Zavod Kersnikova) in zapisnikar Simon 

Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 5. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 28. maja 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

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

Točka zaradi upravičene odsotnosti LUGOS ni bila obravnavana in se prestavi na naslednji sestanek delovne 

skupine.

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 uskladijo 

zaključne pripombe na vsebino. Simon pošlje pobudo v potrditev na dopisni seznam mreže NVO-VID.

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

Točka zaradi odsotnosti preostalih članov/iv delovne skupine ni bila obravnava in se prestavi na naslednji 

sestanek delovne skupine.

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

5.1) Delovna skupina je ugotovila, da se posamezne operativne stvari v povezavi z Nextcloud NVO-VID ne 

izvajajo v skladu z dogovori. Delovna skupina zato predlaga določitev skrbnika mreže NVO-VID za 

Nextcloud, ki bo ažurno urejal administrativne in tehnične zadeve v povezavi s spletnim oblakom kot je npr.

koledar.

5.2) Simon objavi zapisnika zadnjih dveh sestankov delovne skupine na Nexcloud NVO-VID.
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AD6) Vzpostavitev organizacijskega podpornega okolja za odprto programje in storitve v NVO sektorju 

6.1) Delovna skupina sodeluje pri pripravi projektnega predloga Prosto programje in storitve za 

digitalizacijo NVO sektorja in Slovenije za javni razpis MJU za digitalno preobrazbo nevladnih in 

prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–

2023. V okviru projektnega predloga je predvidena vzpostavitev nevladniške zadruge za prosto programje 

in storitve.  

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

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

Vzpostavitev organizacijskega podpornega okolja je predvidena v letu 2023 v okviru projektnega predloga 

Prosto programje in storitve za digitalizacijo NVO sektorja in Slovenije.

RAZNO

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

Zaradi odsotnosti g. Janeza Ferjana (ZDUS) točka ni bila obravnavana. Simon se obrne za ZDUS glede 

sodelovanja njihovega predstavnika v delovni skupini. 

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 27. avgusta ob 15h prek videokonference Arnes 

VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 27. junij 2021.
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