
Zapisnik 7. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 27. avgusta 2021, Bulldog bar, Ljubljana

Trajanje: 15:00 – 16:30

Prisotni: predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos), Luka Frelih (Društvo Ljudmila), Simona Knavs (Društvo 

Duh časa), Jaka Kranjc (Društvo Ekologi brez meja), Maša Malovrh (Beletrina), Kristijan Tkalec (Biotehna), 

Matjaž Ugovšek (Društvo Duh časa) in zapisnikar Simon Delakorda (Zavod INePA).

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 6. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve z dne 24. junija 

2021

Udeleženci sestanka so potrdili zapisnik.

AD2) Predstavitev projekta »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in 

uporabnikov - Na prostem.si« (Maša, Beletrina)

Maša je predstavila projektno prijavo »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in 

uporabnikov - Na prostem.si«, ki so jo članice mreže NVO-VID (Beletrina, RampaLab, Ljudmila, INePA, 

Lugos, Duh časa in Studio 12) oddale na javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih 

organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021-2023. Cilj projekta

je krepitev nevladnih organizacij na področju odprte kode ter etična, trajnostna in neodvisna digitalizacija 

nevladnega sektorja prek uporabe prostega programja in storitev. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani 

v oktobru. 

AD3) Uskladitev vsebine pobude za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene 

stroške na projektih, ki so financirani s strani javnih razpisov (Kristijan, Biotehna)

Kristijan je predstavil aktualno verzijo pobude, ki je osredotočena na prosto programje in storitve, ki nima 

vzpostavljenega institucionalnega okolja (npr. manjši razvijalci in skupnosti) za prejemanje nadomestil za 

uporabo njihovih rešitev. Pobuda bo predlagala izenačitev pogojev za uporabo licenčnega in prostega 

programja z vidika upravičenega stroška na projektu.

3.1) Matija preveri pri Free Software Foundation Europe ali obstaja podobna rešitev / pobuda na evropski 

ali nacionalni ravni.
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3.2) Simona preveri ali obstaja podobna rešitev v okviru EU programa Erasmus.

3.3) Kristijan na osnovi razprave na 7. sestanku dopolni pobudo in jo posreduje v pregled delovni skupini 

do 10. septembra.

3.4) V okviru delovne skupine usklajena pobuda bo poslana v potrditev na dopisni seznam mreže NVO-VID 

najkasneje do 24. septembra.

3.5) Predstavnika delovne skupine (Matija in Kristijan) bosta predstavita pobudo na sestanku Mreže NVO-

VID z Direktoratom za informacijsko družbo na Ministrstvu za javno upravo, ki bo potekal v začetku 

oktobra.

3.6) Delovna skupina bo na naslednjem sestanku razmislila o možnosti predstavitve pobude tudi na 

medresorski delovni skupini za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije digitalnih javnih storitev 

ter na strateški skupini za družbene vidike digitalizacije pri Slovenski digitalni koaliciji.

AD4) Popis obstoječih prostih programov in storitev (Matija, Lugos)

Osnovni pregled in dopolnitev seznama proste programske opreme za nevladne organizacije je zaključen. 

4.1) Aktivnosti se bodo nadaljevale v okviru projekta »Na prostem.si«, ki predvideva vzpostavitev spletnega

servisa (digitalne rešitve) z repozitorijem proste programske opreme in storitev ter opisi funkcionalnosti in 

uporabniškimi navodili za namestitev (uporabo). 

AD5) Priprava strateškega dokumenta delovne skupine za prosto programje in storitve (Matija, Lugos in 

Simon, INePA)

5.1) Matija v obstoječo verzijo dokumenta 

(https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/2HBiaG9QtQHz85o) vključi vsebine iz projektne prijave

»Na prostem.si« (sklop utemeljitev projekta) do naslednjega sestanka delovne skupine 24. septembra.

AD6)  Določitev skrbnika mreže NVO-VID za Nextcloud za urejanje tehničnih zadev v povezavi s spletnim 

oblakom (LJUDMILA in LUGOS)

Simon je objavil zapisnika zadnjih dveh sestankov delovne skupine na Nexcloud NVO-VID ter uredil 

dokumente delovne skupine po mapah 

https://docs.informacijska-druzba.org/index.php/s/NkeEre6yHd5MsJG.

6.1) Matija prek telefona kontaktira Žigo glede skrbniških pravic za NVO-VID Nexcloud.
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IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Vzpostavitev organizacijskega podpornega okolja za odprto programje in storitve v NVO sektorju 

Oddana projektna prijava »Prosto programje za digitalno vključenost nevladnih organizacij in uporabnikov -

Na prostem.si« na javni razpis MJU vključuje vzpostavitev nevladniške zadruge za prosto programje in 

storitve.

RAZNO

I. Vključitev predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije v delovno skupino

Delovna skupina je obvestila Zvezo društev upokojencev Slovenije, da se z njihove strani predlagani 

predstavnik ne udeležuje srečanj delovne skupine.

II. Sestanki skupnosti Kompot

Kristijan je obvestil delovno skupino, da ima skupnost Kompot (https://kompot.si/wiki/start), ki naslavljala 

probleme sodobnega, močno centraliziranega spleta, sestanke vsak torek na Kersnikovi.

III. Vključevanje v medresorsko delovno skupino za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje Strategije 

digitalnih javnih storitev

Mreža NVO-VID sodeluje v medresorski delovni skupini za oblikovanje, spremljanje in vrednotenje 

Strategije digitalnih javnih storitev. Predstavnik mreže (Simon) bo delovno skupino za prosto programje in 

storitve obveščal o delovanju medresorske delovne skupine. Delovna skupina za prosto programje in 

storitve bo v procesu oblikovanja Strategije digitalnih javnih storitev pripravila predloge za odprte 

standarde in formate za digitalne javne storitve, odprte podatke javne uprave in izvajanje načela »public 

money, public code« (spodbujanje odprtokodnih rešitev javne uprave).

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 24. septembra ob 15h prek videokonference Arnes

VID.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 31. avgust 2021.

Dopolnil mag. Simon Delakorda (INePA), 6. september 2021.
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