
Zapisnik 12. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 25. marec 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna), Igor Trupina (WLAN Slovenija), Jože Gornik 

(Zavod Nefiks, Stičišče Središče), Simona Knavs (Duh časa) in Simon Delakorda (INePA)

Prisotnost upravičil: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 11. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 28. januarja 

2022 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) Dopis s pobudo za vključitev odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na 

javnih razpisih bil poslan na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo dne 11. marca 2022. 

Sklep (1-12): V primeru, da služba ne bo odgovorila na dopis v roku, ki ga določa Uredba o upravnem 

poslovanju, se službi pošlje spomnik.

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

NVO-VID (Simon, INePA)

3.1) V zvezi s procesom priprave Strategije digitalnih javnih storitev ni bilo novosti. Ministrstvo za javno 

upravo še vedno ni sklicalo naslednjega sestanka strateške skupine. V zvezi s to točko ostane veljaven sklep 

3-11, da se na naslednjem sestanku strateške skupne za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev 

predstavi dodatne predloge, ki so bili oblikovani na 10. sestanku delovne skupine za prosto programje in 

storitve dne 26. novembra 2021.

AD4) Strategija digitalnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2022 – 2030 

4.1) Simon je predstavil informacijo o procesu priprave Strategije digitalnega razvoja Mestne občine 

Ljubljana 2022 – 2030 in predloge ukrepov v podporo delovanju nevladnih organizacij na področju 

informacijske družbe / digitalne preobrazbe. Matija je korespondenčno poslal dopolnitve ukrepov v 
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povezavi z odprtokodnimi rešitvami in standardi. Delovna skupina se je strinjala z dopolnitvami.

Sklep (2-12): Simon pošlje dopolnjen predlog ukrepov za Strategijo digitalnega razvoja Mestne občine 

Ljubljana na MOL.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Ni bilo izpolnjenih sklepov predhodnih sestankov.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Kristijan je delil informacijo o civilni pobudi Ljubljana odprto mesto, ki bo delovala v obliki spletnega 

foruma prebivalcev. Simona je predstavila prizadevanja za iskanje prostorov za društvo Duh časa. Jože je 

posredoval informacijo o izobraževanju za upravljanje osebnih podatkov v NVO.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 22. aprila 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 30. marec 2022.
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