
Zapisnik 14. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 27. maj 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:30 – 16:00

Prisotni: Namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna), Gašper Deržanič, Eduard Filipas (RHEA), 

Uroš Peršolja (LUGOS) in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 13. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve s strani prisotnih 

na sestanku dne 22. aprila 2022

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

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. Dne 9. maja je 

bil poslan spomnik. Dne 27. maja je bil SDP-ju poslan v vednost osnutek pobude za Inšpektorat za javni 

sektor na temo kršitve uredbe o upravnem poslovanju (neodgovarjanje na dopise).

Sklep (1-14): Delovna skupina bo počakala na morebiten odgovor Službo vlade RS za digitalno preobrazbo. 

V nasprotnem primeru bo na Inšpektorat za javni sektor podala pobudo za odpravo kršitve uredbe o 

upravnem poslovanju v povezavi z neodgovarjanjem na dopis za vključitev odprtokodne programske 

opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih.

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

Na spletnem oblaku Mreže NVO-VID https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/i7F4ekELrAQ7A6z 

je objavljen osnutek Strategije digitalnih javnih storitev.

Sklep (2-14): Delovna skupina do 10. junija pregleda osnutek in pripravi dopolnitve.

AD4) Mobilne in spletne banke z vidika vključenosti v digitalni družb 

Matija Šuklje je na spletnem oblaku Mreže NVO-VID objavil preglednico z informacijami o vrstah dostopa 

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

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/HZc9RtwgrkdZmRX. Zainteresirani člani delovne 

skupine pregledajo in dopolnijo preglednico.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-13) Simon je na Službo vlade RS za digitalno preobrazbo poslal spomnik glede pobude za vključitev

odprtokodne programske opreme in storitev med upravičene stroške na javnih razpisih.

Sklep (2-13) Simon je objavil zadnjo verzijo Strategije digitalnih javnih storitev na spletnem oblaku NVO-

VID.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Uroš Peršolja je v sodelovanju z udeleženci TechCamp Slovenia razvil in predstavil projektno idejo za 

izboljšanje kibernetske varnosti in zasebnosti uporabnikov prek promocije in ozaveščanja o preverjeni 

odprtokodni programski opremi. Projektno idejo bo skupaj z ostalimi zainteresiranimi prijavil na razpis 

Veleposlaništva ZDA v Ljubljani. Projekt bo tekel komplementarno s projektom Na-prostem.si.

Pred sestankom delovne skupine je potekal sestanek zainteresiranih članic mreže NVO-VID glede 

sodelovanja na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let 

ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 24. junija 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

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