
Zapisnik 10. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 26. november 2021, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 15:45

Prisotni: Luka Frelih (Ljudmila), Simona Knavs (Duh časa), Kristijan Tkalec (Biotehna), Zoran Mihajlović 

(Studio 12) in Simon Delakorda (INePA).

Prisotnost upravičili: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), Maša Malovrh (Beletrina) in Jože Gornik 

(Nefiks, Stičišče Središče).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 9. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 22. oktobra 

2021 s strani takrat prisotnih na sestanku

Kristijan Tkalec in Simon Delakorda sta potrdila zapisnik.

AD2) Predstavitev projekta Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in 

uporabnikov

2.1) Delovna skupina se je seznanila z rezultati javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in 

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

2023. Mreža NVO-VID je bila uspešna na razpisu s predlogom projekta »Prosto programje za digitalno 

vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov«.

Sklep (1-10): Maša Malovrh uskladi uvodni sestanek parterjev in zunanjih izvajalcev projekta na Prostem.si 

v mesecu decembru.

AD3) Predlog dopisa MJU za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na 

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

3.1) Kristijan Tkalec in Matija Šuklje sta dopolnila osnutek dopisa za MJU in ga objavila na spletem oblaku 

NVO-VID. V dopolnjenem osnutku sta natančneje pojasnjena namen in cilj dopisa, da se iz javnih sredstev 

podprejo fundacije, ki izvajajo odprto kodne projekte. Dodana je tudi študija Evropske komisije o učinkih 

odprto kodne programske in strojne opreme na tehnološko neodvisnost, konkurenčnost in inovativnosti 

evropskega gospodarstva. Podan je bil predlog, da se v prihodnje pripravi podoben dopis za odprte 

formate.
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Sklep (2-10): Kristijan in Matija pošljeta osnutek dopisa v dopolnitev članicam Mreže NVO-VID.

Sklep (3-10): Kristijan in Matija predstavita dopis na sestanku z Direktoratom za informacijsko družbo na 

MJU v decembru. 

AD4) Digitalizacija nevladnih organizacij v osrednjeslovenski regiji

Točka ni bila obravnavana.

AD5) Informacija o procesu priprave Strategije digitalnih javnih storitev in vključevanje predlogov mreže 

NVO-VID (Simon, INePA)

5.1) Simon Delakorda je poročal o poteku priprave Strategije digitalnih javnih storitev. Strateška skupina za 

pripravo strategije, v kateri sodeluje mreža NVO-VID, se je do sedaj sestala dvakrat. Simon je na strateški 

skupini predstavil naslednje predloge mreže NVO-VID:

- dostopne digitalne javne storitve na lokalni ravni;

- vključevanje metode soustvarjanja v proces izboljševanja obstoječih in razvoja novih digitalnih javnih 

storitev v sodelovanju s ciljnimi skupinami uporabnikov;

- celovita digitalizacija upravnih storitev na področju demokratičnega političnega sistema;

- objavljanje javno dostopnih besedilnih datotek javne uprave v ODF formatu;

- uporaba odprtih standardov in odprto kodnih rešitev pri razvoju digitalnih javnih storitev;

- uvajanje načela "javni denar, javna koda" pri digitalnih javnih storitvah;

- pridružitev države Slovenije Partnerstvu za odprto vlado.

Prisotni člani delovne skupine so predlagali, da je vsa programska koda digitalnih javnih storitev, ki je 

razvita iz naslova javnih sredstev, javno dostopna. Ministrstvo za javno upravo naj v ta namen do leta 2023 

vzpostavi državni repozitorij programske kode digitalnih javnih storitev, ki je bila razvita z javnim denarjem. 

Prav tako je bil podan predlog, da se na spletnih straneh digitalnih javnih storitev objavljajo povezave na 

njihovo programsko kodo.

Sklep (4-10): Simon predstavi dodatne predloge delovne skupine na naslednjem sestanku strateške skupine

za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev.

AD6) Vključitev vsebin iz projektne prijave »Na prostem.si« v strateški dokument delovne skupine za 

prosto programje in storitve

Točka ni bila obravnavana.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Uskladitev vsebine pobude za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške 
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na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

Sklep (1-9): Kristijan Tkalec in Matija Šuklje sta dopolnila osnutek dopisa za MJU.

RAZNO

I. The EU Open Source Policy Summit

Kristijan Tkalec je delil informacijo o dogodku »EU Open Source Policy Summit« 

https://summit.openforumeurope.org/, ki bo potekal februarja naslednje leto. Zaradi relevantnosti 

dogodka za zagovorniške aktivnosti delovne skupine za prosto programje in storitve ter projekt Prosto 

programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov, se bodo dogodka prek spleta 

udeležili zainteresirani člani skupine. 

II. Informacije o dobrih praksah uporabe odprte kode

Na spletnem oblaku mreže NVO-VID se vzpostavi mapa z informacijami in povezavami na dobre prakse 

uporabe odprte kode.

III. Projekt na temo kombiniranega izobraževanja v šolah

Simona Knavs je delila informacijo o projektu vzpostavljanja kombiniranega izobraževanja v šolah, v 

katerega bi lahko vključili izobraževanja za učitelje o uporabi odprto kodnih rešitev pri izvajanju pouka. 

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 28. januarja 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 30. november 2021.
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