
Zapisnik 17. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 23. september 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

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

Eduard Filipas (RHEA) in Simon Delakorda (INePA)

Odsotnost upravičili: /

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 16. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 26. avgusta 

2022

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Obravnava odgovora Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo na pobudo za uvrstitev uporabe 

prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih 

razpisov.

Delovna skupina se je seznanila z odgovorom SDP in ocenila, da predstavlja dobro podlago za nadaljnje 

korake. 

Sklep (1-17): Delovna skupina na naslednjem sestanku pripravi predlog za izvedbo pobude, ki bo 

predstavljena na sestanku med Mrežo NVO-VID in SDP v novembru.

AD3) Predstavljanje Mreže NVO-VID v Strateškem svetu MJU za modernizacijo in regulacijo upravnega 

poslovanja

Ministrstvo za javno upravo še ni sklicalo strateškega sveta. Glede na vsebinski okvir in način delovanja 

strateškega sveta, ki bo predvidoma znan po njegovem prvem sklicu, bo  predstavnik NVO-VID Matija 

Šuklje pripravil predlog informiranja in vključevanja zainteresiranih članic mreže v delovanje sveta. 

Sklep (2-17): Po prvem sklicu sveta bo Matija prek dopisnega seznama NVO-VID predlagal način 

informiranja članic mreže s ciljem njihovega vključevanja v delovanje sveta.

AD4) Umestitev prostega in odprtokodnega programja in storitev v Digitalno središče NVO

Odprtokodne skupnosti v Sloveniji so trenutno precej nepovezane. Delovna skupina bo pripravila imenik 
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organizacij, projektov in posameznikov odprtokodne skupnosti v skupnem dokumentu na NVO-VID 

Nextcloud. Sledila bo organizacija vrha slovenske odprtokodne skupnosti v Računalniškem muzeju. Cilj 

dogodka bo vzpostavitev skupne predstave o prihodnjem razvoju in aktivnostih odprtokodne skupnosti v 

Sloveniji. Mreža NVO-VID in njena delovna skupina bosta še naprej delovali kot nevladno zagovorniška 

okolje za odprto kodo. Nastajajoča Zadruga Na-prostem bo vzpostavila poslovni model za širjenje uporabe 

odprtokodnih in prostih programov ter storitev. Digitalno središče NVO bo vključevalo odprtokodne 

projekte v svoje delovanje.

Sklep (3-17): Matija v komunikaciji z ostalimi akterji slovenske odprtokodne skupnosti preveri možnost 

skupne organizacije dogodka v Računalniškem muzeju.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-16): Delovna skupina je obravnavala odgovor Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo na dopis 

glede uvrstitve uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, ki so 

financirani s strani javnih razpisov.

Sklep (2-16): Delovna skupina je obravnavala umestitev prostega in odprtokodnega programja in storitev v 

Digitalno središče NVO.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Prisotni niso izpostavili dodatnih vsebin.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

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

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 26. oktober 2022.
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