
Ljubljana, 12. januar 2009

Poslanska pobuda predsedniku vlade

Spoštovani predsednik vlade Borut Pahor,

spodaj  podpisani  poslanci  dajemo  pobudo,  da  vlada  izvede  reformo  svojega 
informacijskega sistema tako, da opusti uporabo plačljivih, licenčnih programov in 
preide na odprtokodne rešitve.

Na trgu se namreč  srečujemo z  več programi,  ki  so  po sposobnostih  z  vidika 
uporabnika  zelo  podobni,  med njimi  pa  velja  bistvena  razlika.  Eni  produkti  so 
narejeni na komercialni zasnovi, kjer je cilj prodati programsko rešitev in zaslužiti 
na njej. To do zaprti programi. Pri teh programih avtor odloča o ceni in o poteku 
razvoja.

Drugi  tip programske opreme je bazirana na odprti  kodi,  kjer več nepovezanih 
razvijalcev  snuje  programsko  opremo  glede  na  potrebe  uporabnikov.  Prosti 
programi (zasnovani na odprti kodi) so, kakor ime pove, popolnoma brezplačni. 
Ker  te  programe razvijajo  nepovezani  posamezniki  (ali  podjetja),  se  le-ti  dosti 
hitreje nadgrajujejo kot komercialne rešitve. In ob vsem tem so za uporabnika še 
vedno brezplačni. 

Namen prostih programov ni prodaja, ampak širjenje v javnosti zato, da bi lahko 
nato preko uporabniške izkušnje zadevo izboljševali ter ponujali storitve, kot so 
podpora in izobraževanje.

Menimo, da bi prehod na odprtokodne rešitve pomenil velik prihranek finančnih 
sredstev,  saj  le  za  nakup  programskih  licenc  državni  zbor  porabi  po  naših 
izračunih več, kot pol milijona evrov.

Prehod na odprtokodne rešitve sicer predstavlja določene stroške, saj je potrebno 
kot  prvo  izobraziti  ljudi,  ki  vzdržujejo  informacijske  sisteme,  nato  pa  še 
uporabnike. Ne glede na to je lahko celoten strošek še vedno nižji,  kot strošek 
nakupa  licenc  za  plačljive  programe,  hkrati  pa  ko  se  enkrat  izvede  prvi  val 
izobraževanja ob prehodu bo nato stalo približno enako ali se uporabnike nauči 
delati s plačljivimi programi, , kot velja danes, ali pa z odprtokodnimi, kot bo  – 
upamo – veljalo jutri. Ob tem pa gre poudariti tudi dejstvo, da bodo porabljena 
finančna sredstva  v  tem primeru  večinoma ostala  v  Sloveniji,  država  bo torej 
hkrati privarčevala in odprla nova delovna mesta“.

Med možnimi programskimi rešitvami, ki bi jih lahko hitro uvedli kot alternativo 
obstoječimi  so  spletni  brskalnik  Mozilla  Firefox  (namensto  Internet  Explorer, 
pisarniška orodja Open Office (namesto Microsoft Office), nadaljnji korak pa bi bil 
prehod iz programskega okolja Windows na Linux. Ker so predlagane alternative 



tudi dosti bolj varne z vidika širjenja virusov bi to posledično pomenilo prihranek 
tudi pri nakupu protivirusne programske opreme.

S spoštovanjem,

dr. Luka Juri, poslanec

Matevž Frangež, poslanec

Dejan Levanič, poslanec


