
Zapisnik 20. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 27. januar 2023, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Matija Šuklje (Lugos), Kristijan Tkalec (Biotehna), Eduard Filipas (RHEA) in Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 19. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 25. 

novembra 2022

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Pregled odziva MJU na pripombe NVO-VID na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Ministrstvo za javno upravo je v odzivu navedlo, da bodo posamezne pripombe konkretneje upoštevali v 

akcijskem načrtu, ki bo sledil sprejeti strategiji. 

Sklep (1-20): Delovna skupina se bo vključila pripravo akcijskega načrta s ciljem umestiti predloge v 

konkretne aktivnosti, ki bodo opredeljene v načrtu.

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

stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

Sklep (2-20): Matija in Kristijan zaključita vsebino predloga, katerega bo Matija predstavil na sestanku 

Mreže NVO-VID z Ministrstvom za digitalno preobrazbo 14. februarja.

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

Sklep (3-20): Simon uredi obliko dopisa, ki ga je pripravil Matija. Kristijan pregleda vsebino. Končna verzija 

dopisa se pošlje v podpis zainteresiranim organizacijam (prvo podpisano Društvo Lugos), nato pa na 

Državni center za storitve zaupanja. Matija predstavi problematiko (ne)delovanja elektronske osebne 

izkaznice na Kiberpipinem srečanju odprtokodne skupnosti.

AD5) Predstavljanje Mreže NVO-VID v Strokovnem svet za trajnostni razvoj javne uprave

Potekala je prva seja Strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave (pred tem Strateški svet MJU za 

modernizacijo in regulacijo upravnega poslovanja).

Sklep (4-20): Matija obvesti članice Mreže NVO-VID prek dopisnega seznama o zaključkih prve seje.
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AD6) Povezovanje slovenske odprtokodne skupnosti

15. decembra 2022 je v Računalniškem muzeju potekalo prvo srečanje odprtokodne skupnosti. Naslednji 

sestanek bo potekal 2. februarja 2023 https://dogodki.kompot.si/p/Zapisnik-drugega-srecanja-prvega-

predavanja-2-februar-2022-3DyWYrSRtwGb9pySD64VZ2. V okviru mesečnih srečanj bosta organizirana tudi

predavanje na temo elektronske osebne izkaznice ter potreb nevladnih organizacij v povezavi z 

odprtokodnimi in prosto dostopnimi programi in storitvami. 

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-19): Delovna skupina pregleda odziv ministrstva in opredeli nadaljnje korake v zvezi s strategijo 

digitalnih javnih storitev.

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

posameznikov in organizacij na področju odprte kode.

RAZNO

I. Aktivnosti v povezavi z odprtokodo v Novem mestu

Eduard načrtuje izvedbo delavnic o odprti kodi in Linuxu, ki bodo potekale v Novem mestu. Za ta namen 

pripravlja projektni predlog za občinski razpis. 

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 25. februarja 2023 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 22. februar 2023.
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