
Zapisnik 11. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 28. januar 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), Kristijan Tkalec (Biotehna), Zoran Mihajlović (Studio 

12) in Simon Delakorda (INePA).

Prisotnost upravičila: Simona Knavs (Duh časa).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 10. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 26. 

novembra 2021 s strani takrat prisotnih na sestanku

Kristijan Tkalec in Simon Delakorda sta potrdila zapisnik.

AD2) Predlog dopisa MJU za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na 

projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

2.1) V januarju 2022 je bil predviden sestanek s Službo vlade za digitalno preobrazbo (SDP), ki pa je bil 

zaradi bolniških odsotnosti s strani službe prestavljen. Nov termin sestanka je predviden v mesecu 

februarju. Na sestanku bo SDP-ju predstavljena pobuda za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev 

med upravičene stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov. Glede na odziv s strani službe

bo delovna skupina pripravila končno verzijo pobude.

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.

AD3) Informacija o procesu priprave Strategije digitalnih javnih storitev in vključevanje predlogov mreže 

NVO-VID (Simon, INePA)

3.1) Simon Delakorda je poročal, da je bilo zadnje e-poštno sporočilo Direktorata za informatiko članom 

strateške skupine za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev posredovano 9. novembra 2021. V 

sporočilu se je direktorat zahvalil za prejete komentarje in predloge ter zapisal, da bo naslednji sestanek 

strateške skupine sklican, ko bo predlog strategije primeren za ponovno obravnavo. Sestanek do konca 

meseca januarja še ni bil sklican. 

Sklep (3-11): Simon na naslednjem sestanku strateške skupne za pripravo Strategije digitalnih javnih 

storitev predstavi dodatne predloge delovne skupine za prosto programje in storitve, ki so bili oblikovani na
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10. sestanku 26. novembra 2021.

AD4) Zaključne dopolnitve spletnega vprašalnika o stanju in potrebah nevladnih organizacij na področju 

uporabe prostega programja in storitev.

4.1) Prisotni na sestanku so pregledali in dopolnili anketni vprašalnik, ki bo objavljena v spletnem orodju 

EUSurvey.

Pod to točko ni bilo sprejetih sklepov.

AD5) Vključitev vsebin iz projektne prijave »Na prostem.si« v strateški dokument delovne skupine za 

prosto programje in storitve

5.1) Udeleženci sestanka so sprejeli stališče, da se delovna skupina z vidika racionalne porabe človeških 

virov osredotoči na operativne cilje na področju prostega programja in storitev, ki bodo prinesli konkretne 

rezultate. S tega vidika poseben strateški dokument delovne skupine zaenkrat ni potreben. 

Sklep (5-11): Aktivnosti delovne skupine se do nadaljnjega osredotočajo na izvedbo projekta Na-prostem.si 

ter na zagovorništvo za uvrstitev prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, ki so 

financirani s strani javnih razpisov in vključevanje odprte kode / odprtih formatov v digitalne javne storitve 

(Strategija digitalnih javnih storitev).

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Predstavitev projekta Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov

Sklep (1-10): Maša Malovrh je uskladila uvodni sestanek parterjev in zunanjih izvajalcev projekta na 

Prostem.si, ki je potekal 10. decembra 2021.

RAZNO

I. Imenovanje in potrditev podpredsednika delovne skupine

Udeleženci sestanka so se strinjali s predlogom, da se za potrebe zagotavljanja udeležbe predstavnika 

delovne skupine v zagovorniških aktivnostih imenuje podpredsednika delovne skupine, ki bo v primeru 

odsotnosti nadomeščal predsednika.    

Sklep (6-11): Udeleženci sestanka so potrdili Kristijana Tkalca (Biotehna, Društvo Rampa) za 

podpredsednika delovne skupine za prosto programje in storitve.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 25. februarja 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.
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Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 7. februar 2022.
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