
Zapisnik 19. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

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

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), Eduard Filipas (RHEA) in Simon Delakorda (INePA)

Odsotnost upravičili: namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 18. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 25. 

novembra 2022

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Priprava pripomb na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Delovna skupina je pripravila osnutek pripomb za predlog Strategije digitalnih javnih storitev. Pripombe so 

bile korespondenčno usklajene prek dopisnega seznama mreže NVO-VID in poslane Ministrstvu za javno 

upravo. Pripombe so dostopne na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/2022/11/19/pripombe-

na-predlog-strategije-digitalnih-javnih-storitev-2030/.

Sklep (1-19): Delovna skupina bo na naslednjem sestanku pregledala odziv ministrstva in opredelila 

nadaljnje korake v zvezi s strategijo. 

AD3) Priprava izvedbena predloga za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene 

stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

Predviden sestanek Mreže NVO-VID s Službo vlade RS za digitalno preobrazbo v decembru, na katerem bi 

delovna skupina predstavila izvedbeni predlog, je bil na prošnjo službe prestavljen na naslednje leto.

Sklep (2-19): Matija in Kristijan pripravita osnutek izvedbenega predloga do naslednjega sestanka delovne 

skupine.

AD4) Elektronska osebna izkaznica in njeno (ne)delovanje na Linux-u

Matija je pripravil predlog dopisa za SI-TRUST / Državni center za storitve zaupanja, ki je dostopen na 

povezavi https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/TSDgniKEJprdA5E. 

Sklep (3-19): Simon uredi obliko dopisa, Kristijan pregleda vsebino. Končna verzija dopisa se pošlje v podpis
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zainteresiranim organizacijam, nato pa na Državni center za storitve zaupanja.

AD5) 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.

Sklep (4-19): Simon pošlje na Ministrstvo za javno upravo vprašanje, kdaj bo sklican svet (v kopijo Matiji).

AD6) Povezovanje slovenske odprtokodne skupnosti

Sklep (5-19): Matija bo 15. decembra v Računalniškem muzeju organiziral uvodni sestanek zainteresiranih 

posameznikov in organizacij na področju odprte kode.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-18): Simon pripravo osnutek pripomb za predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030, ki se 

uskladi korespondenčno prek dopisnega seznama mreže NVO-VID.

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

storitve zaupanja s ciljem opozoriti na problematiko.

RAZNO

I. Aplikacija za vodenje poslovanja v mikro organizacijah

Eduard je delil informacijo o Linux aplikaciji za vodenje poslovanja v mikro organizacijah, ki jo razvija Zavod 

RHEA.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 27. januarja 2023 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 25. januar 2023.
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