
Zapisnik 9. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 22. oktober 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:30

Prisotni: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), Jože Gornik (Zavod Nefiks, Stičišče Središče), Kristijan 

Tkalec (Biotehna), Andrej Vozlič in sodelavci (Hommage Artists) ter Simon Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 8. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 24. 

septembra 2021.

Matija Šuklje, Kristijan Tkalec in Simon Delakorda so potrdili zapisnik.

AD2) Uskladitev vsebine pobude za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene 

stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov (Kristijan, Biotehna)

2.1) Matija Šuklje in  Kristijan Tkalec sta strnila vtise s sestanka z Direktoratom za informacijsko družbo z 

dne 11. oktobra. Na sestanku sta predstavila vsebinski okvir pobude za uvrstitev nadomestil za uporabo 

prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov. 

Predstavniki direktorata so izrazili načelno odprtost do pobude, pričakujejo natančnejši opis problema in 

predlog ukrepa za njegovo rešitev.  

Sklep: v delovni skupini do naslednjega sestanka z Direktoratom za informacijsko družbo v decembru 

pripravimo dopis, v katerem bo podrobneje predstavljena pobuda. Predloge končne verzije dopisa bomo 

obravnavali na naslednjem sestanku delovne skupine v novembru. 

2.2) Andrej Vozlič je skupaj s sodelavci predstavil idejni okvir spletne platforme v podporo decentralizirani 

demokraciji. Platforma bo med drugimi omogočala podporo pri skupnem / sodelovalnem ustvarjanju policy

in strateških dokumentov. Takšna platforma bi lahko pomagala mreži NVO-VID pri njenih zagovorniških 

aktivnostih.

Sklep: Na januarskem sestanku delovne skupine z Andrejem Vozličem in njegovimi sodelavci preverimo 

možnost testiranja platforme s strani mreže NVO-VID na konkretnem zagovorniškem procesu. 

AD3) Digitalizacija nevladnih organizacij v osrednjeslovenski regiji
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3.1) Jože Gornik je predstavil aktivnosti Stičišča Središče na področju digitalizacije nevladnih organizacij. 

Stičišče nudi različne oblike podpore NVOjem na lokalni ravni pri uporabi digitalnih orodij in pridobivanju 

digitalnih veščin. Na stičišče se obračajo nevladne organizacije z različnimi potrebami, zato želijo digitalno 

preobrazbo NVO zastaviti sistemsko in celostno. V ta namen pripravljajo priročnik (model) za digitalno 

preobrazbo NVO in razumevanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Pri tem si želijo sodelovati z 

mrežo NVO-VID. 

Sklep: Jože Gornik in Simon Delakorda do naslednjega sestanka delovne skupine v novembru pripravita 

okviren pregled stanja v NVO sektorju na naslednjih štirih področjih: dostopnost tehnologij (ponudniki 

strojne in programske opreme ter spletnih rešitev), razvoj digitalnih kompetenc (izvajalci izobraževanj), 

razvoj rešitev (programerji v NVO sektorju) in podporna okolja za digitalno preobrazbo NVO sektorja 

(stičišča in vsebinske mreže). Delovna skupina za prosto programje bo prispevala vsebine za navedena 

področja z vidika prostega programja in storitev ter odprte kode. Pregled obstoječih kapacitet bo dopolnil 

do sedaj identificirane potrebe NVO z zvezi z digitalno preobrazbo 

https://www.informacijska-druzba.org/2021/06/15/zakljucki-delavnica-digitalizacija-nevladnega-sektorja/. 

Oboje se bo v nadaljevanju uporabilo za pripravo vsebinskega okvira priročnika oz. modela.

AD4) Pripombe na osnutek Strategije digitalnih javnih storitev

4.1) Simon Delakorda (predstavnik Mreže NVO-VID v strateški skupini za pripravo izhodišč za Strategijo 

digitalnih javnih storitev pri Ministrstvu za javno upravo) je pripravil predloge ciljev, ki se nanašajo na 

odprte formate, odprto kodo in načelo "public money, public code". 

Sklep: Matija Šuklje in Kristijan Tkalec pogledata predloge ciljev in pošljeta dopolnitve do 28. oktobra. 

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

5.1) Matija Šuklje v obstoječo verzijo dokumenta 

(https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/2HBiaG9QtQHz85o) vključi vsebine iz projektne prijave

»Na prostem.si« (sklop utemeljitev projekta). Nato bo delovna skupina postavila okvirno strukturo 

dokumenta.

Sklep: Točka se izvede do naslednjega sestanka delovne skupine v novembru.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Uskladitev vsebine pobude za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške 

na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

1.1) Kristijan Tkalec in Matija Šuklje sta predstavila pobudo na sestanku z Direktoratom za informacijsko 

družbo 11. oktobra.
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II. Določitev skrbnika mreže NVO-VID za Nextcloud za urejanje tehničnih zadev v povezavi s spletnim 

oblakom (LJUDMILA in LUGOS)

2.1) Matija Šuklje je uredil skrbniške pravice za NVO-VID Nexcloud in vzpostavil koledar za srečanja delovne

skupine.

III. Pobuda za digitalizacijo nevladnih organizacij v osrednjeslovenski regiji

3.1) Jože Gornik iz Stičišča Središče se je udeležil sestanka delovne skupine in predstavil predlog 

sodelovanja z Mrežo NVO-VID na področju digitalne preobrazbe NVO na lokalni ravni.

RAZNO

I. Predavanje na stičišču NVO Istre in Krasa o odprto kodnem programju

Kristijan Tkalec je poročal o izvedbi predavanja odprto programje za NVO na regionalnem stičišču NVO Istre

in Krasa. Opazil je precejšnjo neinformiranost nevladnih organizacij o odprto kodni programih in 

nepoznavanje njihovih rešitev za delo v nevladnem sektorju. Ocenil je, da bo potrebno v okviru morebitne 

izvedbe projekta prosto programje in storitve za digitalizacijo NVO veliko pozornost nameniti  marketingu 

in promociji odprto kodnega programja.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 26. novembra ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 28. oktober 2021.
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