
Društvo uporabnikov  
Linuxa Slovenije  

Letno poročilo o
delovanju društva
Za obdobje maj 2015 – maj 2016

Za uvod ...
Preteklo leto lahko razdelimo na dve obdobji – aktivno prvo 
polovico, ko je društvo zaključevalo projekte z razpisov in drugo 
polovico, ki je bila manj aktivna in je društvo urejalo predvsem 
status in infrastrukturo, Kiberpipa pa se je ukvarjala predvsem z 
iskanjem bodoče usmeritve po izpraznitvi prostorov na 
Gosposvetski. 

Kljub vsemu pa je društvo uspelo dokončati zastavljene projekte 
in vsaj sprožiti prve korake pri iskanju dolgoročnejših rešitev na 
področju infrastrukture. Velik izziv za prihodnje leto pa ostaja 
vloga Kiberpipe, za kar mora poskrbeti predvsem skupnost 
Kiberpipe.

Upravni odbor društva

Ljubljana, maja 2016
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1 Projekti

Mreža NVO-VID – zavod INePA
Projekt iz leta 2014 je bil uspešno zaključen jeseni 2015. Oddali smo zaključno poročilo, ki je
bilo po eni dopolnitvi (pojasnilu) sprejeto. Za projekt smo kot partner oddali tudi zaključno fi-
nančno poročilo.

• V okviru projekta smo počrpali 16 881 € sredstev od možnih 21 878 €. Žal so kljub večkra-
tnim pozivom člani društva in Kiberpipe izkoristili le del sredstev sredstev namenjenih izo-
braževanju. Zaradi nižjega črpanja sredstev ni nastala izguba, saj je projekt povrnil le na-
stale stroške.

• V okviru projekta smo za polovičen delovni čas zaposlili  eno osebo za 4 mesece (Špelo
Podgoršek). 

• Projekt je bil s strani društva sorazmerno uspešen:

◦ naloge zapisane v načrtu so bile uresničene (izvedena izobraževanja (4), mentorstva
(48 ur), analize (2), priporočila (1), preizkus storitev in orodij za delo NVO, ter nakup
opreme) 

◦ na konference in druga izobraževanja smo poslali šest članov društva

◦ v okviru projekta smo vzpostavili novo infrastrukturo in pridobili znanja s področja vo-
denja projektov

◦ navezali smo stike s sorodnimi organizacijami

• Poročanje je zaradi zahtev pri evropskih razpisih vzelo veliko časa; zaključno poročilo  za
Lugos in dokazila (analize, priporočila, itd.) so obsegali okrog 100 strani.

• Mreža deluje naprej na pobudo INePA, a z nižjo intenzivnostjo in brez sredstev z razpisov:

◦ sestanek  Lugosa  z  INePA  decembra  2015;  predstavitev  rezultatov  mreže  (tudi
Lugosa/Kiberpipe) decembra 2015; sestanek članic mreže aprila 2016

◦ dan informacijske družbe je načrtovan za 17. maj 2016

◦ predstavitev prevoda licence Creative Commons 4.0 je v načrtu za jesen

Računalniki za vse – društvo Duh Časa
Projekt iz leta 2014 je bil jeseni 2015 zaključen. Oddali smo končno poročilo in finančno poroči-
lo kot partner projekta.

• V okviru projekta je LUGOS počrpal 1 731,42 € od odobrenih 2 165,39 €. Ogromna večina je
šla za nakup opreme za Kiberpipo. Razlog za nepopolno črpanje sredstev leži predvsem v
tem, da člani niso uporabili vseh upravičenih potnih stroškov. Zaradi nižjega črpanja sred-
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stev, nismo utrpeli izgub, saj je projekt zgolj vračal nastale stroške. Poleg tega je večina ne -
porabljenih sredstev zaradi potnih stroškov, ki niso nastali (oziroma so jih nekateri člani
prostovoljno krili sami).

• Projekt je bil s strani LUGOS sorazmerno uspešen:

◦ izvedli smo predvideno število delavnic v Kiberpipi

◦ organizirali smo srečanja in izobraževanja v Kiberpipi

◦ sodelovali in prisostvovali smo pri promocijskih dogodkih po Sloveniji

◦ sodelovali smo pri zbiranju in deljenju rabljene računalniške opreme

◦ pomagali smo pri razvoju odprtokodnih rešitev

◦ s pomočjo sredstev, smo močno okrepili opremljenost predvsem Kiberpipe

• Poročanje je vzelo srednje veliko časa. Veliko manj kot projekt NVO VID, vendar je bil tudi
budget manjši.

• Z društvom Duh časa ostajamo v dobrih stikih tudi po zaključku projekta. Med drugim so
potekali  (nezavezujoči)  pogovori,  da  bi  skupaj  iskali  prostor  za  več  organizacij  –
Kiberpipo/LUGOS, Računalniški muzej in Duh časa.

Konferenca BSides Ljubljana 2016
Dogodek je organiziral Andraž Sraka in je potekal marca 2016.  Kiberpipa/Lugos sta pomagala
pri sami izvedbi dogodka (izdaja in plačilo računov, pomoč prostovoljcev). Stroški konference
so znašali 2314€.

Dogodek je uspel, tudi finančni rezultat bo predvidoma pozitiven, odprt je še en račun ki smo
ga izdali.

Mentorstva
Društvo je nudilo mentorstvo (delovno prakso) dvema kandidatoma na področju informatike
(Višja strokovna šola). Na tem področju vidimo dodatne priložnosti, tako da je UO predlagal na-
daljevanje programa in poslal poziv kandidatom za mentorje naj se prijavijo. 

Slovenjenje proste programske opreme
Intenzivnost dela je bila precej manjša zaradi obremenjenosti z drugimi projekti; tako na pri -
mer še ni bilo srečanja prevajalcev. Skupine (Libre/Openoffice, KDE, …) so delovale samostoj-
no in niso zaprosile društva za pomoč.
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2 Infrastruktura
V preteklem letu smo pridobili nekaj nove infrastrukture, hkrati pa smo se soočali z izpadi ob-
stoječe:

• Ponovno smo aktivirali (speč) račun pri Arnesu: 

◦ selitev društvene infrastrukture na Arnes poteka, Janž Verbančič pa ima težave s po-
stavitvijo virtualnih strežnikov, ki jih poskuša rešiti z Arnesom; od tega so odvisni na-
daljnji koraki

◦ selitev Kiberpipinih poštnih seznamov na Arnesov strežnik poteka (nova seznama sta
narejena); manjka poziv članom seznamov naj se prijavijo na nove

• Težave s strežnikom mreže NVO-VID

Prišlo je do resnega napada na strežnik mreže, ki je povzročil veliko težav in škode (izpad
pošte, umik strani). Zaradi pomanjkanja časa in prostovoljcev, ki bi strežnik počistili in še
naprej vzdrževali, je INePA dala vlogo na Arnes, da pridobi gostovanje za mrežo. Svetovali
smo jim da naj bo stran kar se da preprosta, brez vtičnikov in podobnega. Za prenos oziro -
ma čiščenje vsebine starega (okuženega) spletišča še nimamo rešitev.

• Oblak za delo UO/društva in projekte

Oblak (OwnCloud) je bil vzpostavljen poskusno v okviru mreže NVO-VID. Izkazal se je za
zelo uporabnega pri oddaji zaključnih poročil NVO-VID, delu z računovodstvom in pri sode-
lovanju med ljudmi na projektu. Jeseni so dostop dobili tudi nekateri aktivni člani izven
UO, ki so izrazili interes; še vedno pa njegov potencial izkorišča (pre)malo članov.

Trenutno nujno rabimo nadgradnjo OwnClouda, saj je različica že stara (0.7) in varnostno
vprašljiva. 

• Spletna stran Lugosa 

Po koncu projekta mreže v jeseni je bila aktivnost zelo omejena; še vedno ostajamo na Plo-
ne-u (sedaj nadgrajenem). Ključna težava je še vedno pomanjkanje prostovoljcev, ki bi pre-
stavili spletišče na nov strežnik.

• Celostna podoba/predloge za dokumente društva

V okviru mreže in na pobudo posameznikov so bil narejene predloge za dokumente dru-
štva (dopisi, računi, obrazci za potne naloge, …) kot tudi »mini celostna podoba« (predloga
za predstavitev, itd.), ki jih bomo predali v uporabo naslednji ekipi in je shranjena v oblaku.
Člani, ki predstavljajo društvo na dogodkih lahko uporabijo te predloge.
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Kiberpipina infrastruktura
• Kiberpipini prostori

Prostore je Kiberpipa izpraznila s 1. septembrom 2015 zaradi previsokih stroškov najemni-
ne. Kiberpipa trenutno domuje na začasni lokaciji pri Oskarju.

• Spletna stran Kiberpipe

Obstoječ strežnik je odpovedal, a je (sicer s težavami in počasi, saj je bilo potrebno strežnik
najprej najti) administratorjem uspelo priti do diska (podatkov). Nova stran se rešuje poča-
si; trenutno je tam še vedno samo kontaktna stran. Upamo, da bo Kiberpipa uspela stran
čim prej usposobiti ali pa jo nadomestiti z novo.

3 Status društva in povezane aktivnosti

Dohodnina
Zbrane obrazce (15) smo na Sklad05 oddali sredi decembra 2015. Sredstev še nismo prejeli.

Status v javnem interesu
Vlogo za pridobitev statusa je pripravila Špela, oddali pa smo jo februarja 2016. Na zahtevo mi -
nistrstva za šolstvo smo jo dopolnili v začetku aprila (Andrej).

Vloga ni uspela, saj na področju izobraževanja ne izpolnjujemo dovolj pogojev; z ministrstva so
nam povedali da za znanost verjetno tudi ne.  Čakamo še na uradno obrazložitev, doslej so nas
obvestili le telefonsko.

Mreža NVO-VID si prizadeva, da bi bil status v javnem interesu mogoč tudi na področju informa-
tike; tam bi bile naše možnosti veliko boljše.

Prostovoljstvo
Društvo je lani sklenilo en (1) nov dogovor, veljali pa so še vsi lanski (5), sklenjeni za čas trajanja
projekta mreže NVO-VID.

Oddali smo poročilo na AJPES, da ohranimo status. Ker so bili dogovori časovno omejeni, je
priporočljivo da jih tudi letos sklenemo nekaj in ohranimo status; status je namreč včasih pogoj
pri razpisih.

Pogodba s Knjižnico Otona Župančiča (KOŽ)
Pogodba je potekla. V primeru interesa za sodelovanje moramo skleniti novo. 
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4 Delo organov društva

Upravni odbor društva
V obdobju od maja 2015 do maja 2016 se je upravni odbor društva (skupaj s člani Kiberpipe) se-
stal 14 krat.

• sestanki poleti in jeseni do zaključka projekta NVO-VID so bili redni (ob oddaji poročil tudi
na vsakih 14 dni) -  desetkrat v Pipi in eden virtualni sestanek

• po zaprtju prostorov so sestanki bili pozimi redkejši, a so se pričeli spomladi (dvakrat, še
eden je v načrtu do skupščine), potekali so v začasnih prostorih Pipe

• sklepčnost je bila večinoma zagotovljena (razen pozimi/spomladi 2016), kljub odsotnosti
nekaterih članov; zapisniki so bili objavljeni delno; nekaj jih je še neprečiščenih v oblaku

• premalo se je uporabljal dopisni seznam  @lugos-org, ki vključuje večje število članov
društva; upravni odbor priporoča da naj naslednje vodstvo ta seznam bolje izkoristi

Disciplinska komisija
Komisija ni obravnavala primerov.
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