
Zapisnik 13. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 22. april 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna), 

Gašper Deržanič in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 12. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 25. marca 

2022 s strani prisotnih na sestanku

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Dopis SDP 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 je bil poslan na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) dne 11. marca 2022. S strani 

SDP-ja ni bilo odgovora.

Sklep (1-13): V primeru, da služba ne bo odgovorila na dopis v roku, ki ga določa Uredba o upravnem 

poslovanju, se službi pošlje spomnik. V primeri nadaljnje neodzivnosti bo Mreža NVO-VID o tem obvestila 

Inšpektorat za javni sektor. 

AD3) Proces priprave Strategije digitalnih javnih storitev in vključevanje predlogov mreže NVO-VID 

3.1) Simon je delil informacijo, da je Ministrstvo za javno upravo je 13. aprila sklicalo naslednji sestanek 

strateške skupine za pripravo Strategije digitalnih javnih storitev. V trenutni verziji strategije so vključene 

splošne reference na odprte standarde in odprtokodne rešitve.

Sklep (2-13): Simon objavi zadnjo verzijo strategije na spletnem oblaku NVO-VID. Delovna skupina pregleda

in pripravi dodatne predloge dopolnitev.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (2-12): Simon je na Mestno občino Ljubljana poslal s strani Matije dopolnjen predlog ukrepov za 

1



Strategijo digitalnega razvoja MOL.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Matija je predstavil problematiko spletnih in mobilnih aplikacij bank za FOSS uporabnike (odvisnost 

nekaterih aplikacij od Google Play storitve SafetyNet/DroidGuard) ter digitalno izključevanje uporabnikov 

bančnih storitev, ki nimajo pametnih telefonov oz. njihovi pametni telefoni nimajo nameščenega Android 

ali iOS. Matija je na spletnem oblaku NVO-VID objavil preglednico z informacijami o vrstah dostopa do 

spletnih in mobilnih bančnih storitev ter varnostnih mehanizmih pri bankah, ki poslujejo v Sloveniji 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/B7Y3aZbFFXEd2kT. Pripravil je tudi e-poštni vprašalnik 

za banke v povezavi s težavami pri opravljanju spletnih nakupov.

Gašper in Simon sta predstavila pobudo za vključitev nevladnih organizacij med izvajalce izobraževanj iz 

naslova Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Del izobraževanj NVO bi se namenil prostemu 

programju in storitvam.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 27. maja 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 23. maj 2022.
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