
Zapisnik 18. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

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

Trajanje: 15:00 – 16:00

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

in Simon Delakorda (INePA)

Odsotnost upravičili: /

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 17. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 23. 

septembra 2022

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Priprava pripomb na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Ministrstvo za javno upravo je objavilo predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030 v javni razpravi. Od 

petih vsebinskih področij, ki jih je delovna skupina za prosto programje in storitve zagovarjala v Strateški 

delovni skupine za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev, je bilo v 

predlog strategije vključeni samo eno. Neupoštevana predloge se v okviru javne razprave ponovno vključi 

med pripombe na predlog strategije. Predlogi so naslednji:

- med načela in vrednote, ki jim sledijo digitalne javne storitve dodati načeli »public money, public code« 

(https://publiccode.eu/) in načelo uporabe odprtih standardov in rešitev: oblikovanje storitev in platform z 

uporabo odprtokodnih programskih rešitev, kjer je to primerno;

- objavljanje besedilnih / pisarniških datotek javne uprave, ki so namenjene javnosti, v ODF (Open 

Document Format) odprtem formatu;

- uporaba odprto kodnih rešitev pri razvoju digitalnih javnih storitev;

- med ključne javne storitve dodati življenjske dogodke v povezavi z demokratičnim življenjem. 

Delovna skupina pozdravlja omembo nevladnih organizacij v predlogu strategije, vendar je potrebno to 

vlogo dodatno okrepiti. Predloge je potrebno vključiti v konkretne projekte v okviru akcijskega načrta 

strategije.

Sklep (1-18): Simon Delakorda pripravo osnutek pripomb za predlog Strategije digitalnih javnih storitev 

2030, ki se uskladi korespondenčno prek dopisnega seznama mreže NVO-VID.
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AD3) Priprava izvedbena predloga za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene 

stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

Delovna skupina pripravi izvedbeni predlog za Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo za vključitev 

uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na napovedanih projektih. Predlog bo 

vseboval naslednje izvedbene elemente:

- financiranje razvoja spletnih rešitev na podlagi upoštevanja načela »public money, public code«;

- vključitev uporabe obstoječih odprto kodnih programov in rešitev med upravičene materialne stroške in 

stroške zunanji izvajalcev na javnih razpisih (donacije, mikrodonacije za fizične osebe);

- dokazila za upravičevanje stroškov.

Za osnovo se uporabi javni razpis za digitalno preobrazbo NVO in prostovoljskih organizacij 

https://www.gov.si/novice/2021-05-28-javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nevladnih-in-prostovoljskih-

organizacij-ter-vecjo-vkljucenost-v-informacijsko-druzbo/. Hkrati se v predlog dodajo reference, kako je to 

urejeno v drugih državah. Izvedbeni predlog bo predstavnik delovne skupine predstavil na naslednjem 

sestanku Mreže NVO-VID s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Sklep (2-18): Matija Šuklje in Kristijan Tkalec pripravita osnutek izvedbenega predloga.

AD4) Predstavljanje Mreže NVO-VID v Strateškem svetu MJU za modernizacijo in regulacijo upravnega 

poslovanja

Matija Šuklje je sporočil, da Strateški svet MJU za modernizacijo in regulacijo upravnega poslovanja še ni bil

sklican.

AD5) Povezovanje slovenske odprtokodne skupnosti

Matija Šuklje je sporočil, da se bodo v Računalniškem muzeju začeli odvijati četrtkovi Kiberpipini termini, v 

okviru katerih se bo preverilo interes odprto kodne skupnosti za izvedbo skupnega dogodka.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

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

skupne organizacije dogodka v Računalniškem muzeju.

RAZNO

I. (Ne)delovanje elektronske osebne izkaznice na Linux-u

Matija Šuklje je opozoril na (ne)delovanje elektronske osebne izkaznica na Linux-u. Med navodili za 

uporabo elektronske osebne izkaznice ni navodil za uporabnike operacijskega sistema Linux. Primer 
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https://www.si-trust.gov.si/sl/eoi/aktivacija-elektronske-osebne-izkaznice-oz-nastavitev-kode-pin/  in 

https://github.com/OpenSC/OpenSC/issues/2564.

Sklep (3-18): Matija Šuklje in Simon Delakorda pripravita osnutek dopisa delovne skupine za SI-TRUST / 

Državni center za storitve zaupanja s ciljem opozoriti na problematiko.

II. Spletne povezave

Udeleženci sestanka so delili naslednje spletne povezave, ki se nanašajo na vsebine sestanka:

https://decidim.org/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/interoperable-europe/leos

https://code.europa.eu/

https://opencode.de/en

https://openwebsearch.eu/

https://european-alternatives.eu/categories

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

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

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 25. november 2022.
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