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Sporočilo za javnost - za takojšnjo objavo

Vpeljava odprte kode v javno upravo Republike Slovenije postaja
realnost
Ljubljana, Maribor 09.02.2009 – Center Odprte Kode Slovenije (COKS) pozdravlja in podpira
pobudo treh poslancev SD za prenovo državnih in javnih informacijskih sistemov, opustitev
licenčnih rešitev ter prehod na odprto kodne rešitve. Ob tem je COKS ponudil svetovalno,
tehnično in uporabniško pomoč pri prenovi informacijskih sistemov, ter s svojo ponudbo seznanil
skupino poslancev DZ, presednika DZ dr. Pavla Gantarja ter državnega sekretarja na MVZT dr.
Jozsefa Györkösa.
Andrej Kositer, koordinator COKS ob tem povdarja, da je COKS s svojim delovanjem v preteklih
letih, ki ga je podprlo tudi MVZT, zagotovil vsa potrebna znanja, vire in izkušnje za preudaren,
varen in učinkovit prehod na odprto kodne rešitve. Ob tem izraža upanje, da je omenjena pobuda
poslancev prvi korak slovenske državne uprve v smeri večjega izkoriščanja prednosti odprto
kodnih rešitev ter priložnost za znatne prihranke v državni blagajni.
COKS- Center Odprte Kode Slovenije je konzorcij, ki ga sestavljajo gospodarske družbe in
neprofitne organizacije, pod vodstvom podjetja Agenda d.o.o. Cilji COKS so nudenje storitev
pomoči in podpore uporabnikom ter zagotavljanje rešitev za potrebe javnega in zasebnega
sektorja. Vse storitve, ki jih izvaja COKS, izvajajo organizacije ustanoviteljice konzorcija, oziroma
njihovi zaposleni ali pogodbeni sodelavci.
Glavni cilj ustanovitve centra je vzpodbuditi razvoj, širjenje in uporabo programske opreme
in rešitev temelječih na odprti kodi. Zaradi tega so v okviru ustanovitve COKS-a zagotovili
sistemsko podporo, klicni center in razvoj aktualnih odprtokodnih rešitev. Med glavne naloge
centra sodijo nudenje pomoči in svetovanje uporabnikom pri rešitvah, temelječih na odprti
kodi, ter svetovanje javnemu sektorju pri uvajanju, implementaciji in uporabi odprtokodnih
rešitev.
Center nastopa tudi v vlogi nacionalnega koordinatorja na področju strategij odprte kode
ter vzpodbujevalca sodelovanja med različnimi neprofitnimi organizacijami, gospodarskimi
subjekti ter posamezniki. Vizija centra je oblikovati nacionalne strategije pri razvoju, uporabi in
širjenju odprte kode, istočasno pa bo center združeval uporabnike v javnem in zasebnem
sektorju, odprtokodno skupnost in razvijalce ter nacionalne in evropske pobude na področju
odprte kode.
Delovanje COKS se financira na več načinov. Ustanovitev in začetno delovanje financira MVZT,
potem so tu še sredstva in aktivnosti ustanoviteljev, deloma se bo delovanje centra pokrivalo od
prodaje storitev na trgu, upajo pa tudi na dodatna sredstva iz evropskih skladov.
COKS nudi naslednje storitve svetovanja:
– splošno svetovanje o odprto kodni programski opremi (OKPO)
– svetovanje in izdelava strategij uporabe OKPO
– zasnova tehnoloških osnov za sobivanje OKPO in LPO
– ocene in izbira ustreznih rešitev OKPO
Glede na pozitiven odziv in veliko povpraševanje po storitvah pomoči in svetovanja, pričakujejo v
klicnem centru večji odziv uporabnikov. V Sloveniji je uporabnikov odprte kode in rešitev temelječih na odprti kodi vsak dan vedno več, le ti izražajo največ pomislekov v zvezi s pomanjkljivo
uporabniško podporo, zato je takšna pomoč v obliki klicnega centra več kot dobrodošla.
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