
Zapisnik 21. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 25. februar 2023, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:15

Prisotni: Matija Šuklje (Lugos), Kristijan Tkalec (Biotehna), Eduard Filipas (RHEA), Simona Knavs (Duh časa) in

Simon Delakorda (INePA)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 20. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 27. januarja 

2023

Prisotni so potrdili zapisnik.

AD2) Izvedbeni predlog za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na 

projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov

Matija je na sestanku z Ministrstvom za digitalno preobrazbo 14. februarja predstavil predlog. Zaključek 

sestanka je bil, da bo ministrstvo v prihodnje javne razpise (za nevladne organizacije) vključilo nabor 

dokazil za upravičenost stroškov izvajalcev projektov iz naslova uporabe odprtokodne programske opreme, 

v kolikor bo v skladu z zavezujočo mednarodno in slovensko zakonodajo, ki ureja področje javnega 

naročanja. Kristijan je objavil predlog na https://www.na-prostem.si/clanek/odprta-koda-kot-upravicen-

strosek-na-javnih-razpisih.

Sklep (1-21): Mreža NVO-VID bo preverila potek izvajanja dogovora na naslednjem sestanku z Ministrstvom

za digitalno preobrazbo.

AD3) Elektronska osebna izkaznica in njeno (ne)delovanje na Linux-u

Simon je uredil obliko dopisa, Kristijan je pregledal vsebino.

Sklep (2-21): Matija pošlje dopis v končni pregled programerju, ki razvija rešitev za delovanje e-osebne 

izkaznice na operacijskem sistemu Linux. Članice delovne skupine podpišejo dopis in ga pošljejo na Državni 

center za storitve zaupanja.

AD4) Vključitev usposabljanj za odprtokodno in prosto dostopno programsko opremo v izvedbo javnega 

naročila usposabljanje za starejše z mobilno enoto

1

https://meet.kersnikova.org/
https://www.na-prostem.si/clanek/odprta-koda-kot-upravicen-strosek-na-javnih-razpisih
https://www.na-prostem.si/clanek/odprta-koda-kot-upravicen-strosek-na-javnih-razpisih


Sklep (3-21): Simon pošlje sporočilo na dopisni seznam mreže in delovni skupini za digitalno vključenost 

starejših, da je potrebno v izvedbo javnega naročilo vključiti tudi izobraževanja za prosto programje in 

storitve v luči izogibanja »priklenitvi na ponudnika«. Pri potencialnih prijaviteljih se preveri možnost 

vključitve izobraževalnih vsebin projekta Na-prostem.si v izvedbo usposabljanj v okviru javnega naročila.

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

Matija je poslal zapisnik prvega sestanka prek dopisnega seznama mreže NVO-VID.

AD6) Povezovanje slovenske odprtokodne skupnosti

Naslednji sestanek odprtokodne skupnosti bo v Kiberpipi 7. marca 2023. Edo načrtuje izvedbo delavnic o 

odprti kodi v Novem mestu. 

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (2-20): Matija in Kristijan zaključita vsebino predloga za uvrstitev uporabe prostih programov in 

storitev med upravičene stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov. Matija predstavi 

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

Sklep (3-20): Simon uredi obliko dopisa za elektronsko osebno izkaznico in njeno (ne)delovanje na Linux-u, 

ki ga je pripravil Matija. Kristijan pregleda vsebino.

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

RAZNO

I. Pobuda European Digital Infrastructure Consortium (Digital Commons)

Francija bo vzpostavila konzorcij EU držav, ki bo razvijal odprto in dostopno digitalno infrastrukturo. 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo ima interes za sodelovanje v evropskem konzorciju in povezovanje 

različnih deležnikov s področja odprte kode. Na sestanku Mreže NVO-VID z ministrstvom je bilo 

dogovorjeno, da se se bo mreža aktivno vključila v pobudo.

II. Kampanja javni denar, javna koda

Zaključuje se prevod kampanje »Javni denar, javna koda« https://publiccode.eu/en/. Kristijan je predstavil 

vsebino pobude. Mreža NVO-VID že vključuje načelo javni denar, javna koda v svoje zagovorniške 

aktivnosti. Kristijan se bo povezal s skupnostjo Kompot glede sodelovanja v kampanji.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE
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Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 24. marca 2023 ob 15h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

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