Zapisnik sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 21. 4. 2009

telefon:
telefaks:
e- naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
info.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
4. sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani
v mandatu 2007-2012
Seja je bila v pisarni Ribiške zveze Slovenije v torek, 21. aprila 2009 z začetkom ob 1630.
Prisotni:
-komisija:
- drugi vabljeni:

Predsednik Boštjan LAH ter člani Miran HABE, Boban PIJANMANOV in Jožef
SIMERL;
/.

Odsotni člani kom.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.

Uvod:
Predsednik komisije je najprej pozdravil navzoče iz uradno odprl sejo. Izvleček iz krajše razprave:
Predsednik KIS je izrazil stališče (star pregovor modrih) da "je dobra opredelitev problema že pol
rešitve". Člani KIS smo družno ugotovili da pa zaradi neplanirane odsotnosti vabljenih M. Koračina ter I.
Holya na tej seji KIS ne bo mogoče optimalno opredeliti določenih zadev oz. nekaterih sploh ne vezano na posamezno iz točk 3.-5. dnevnega reda (in delno na sklep št. 8. iz 2. seje KIS) in da bo na
naslednji seji za boljše opredelitve nekaterih zadev potrebna njuna prisotnost. Obenem bo temu
prilagojeno, tudi tokrat, osnutek zapisnika te seje KIS napisal predsednik KIS.
Glede na predlog točk, ki je bil naveden v vabilu, je predsednik komisije B. Lah predlagal manjšo
spremembo dnevnega reda in predlagal dopolnjeni dnevni red:
1. Pregled vseh zapisnikov prejšnjih sej/sestankov KIS in realizacij sklepov ter potrditev še nepotrjenih
(osnutkov) zapisnikov prejšnjih sej/sestankov KIS.
2. Kratek pregled dosedanjega ter novih perečih zadev področja IT in informatike pri RZS.
3. Tematika prenove spletne strani (glavna tema).
4. Tematika sistema za vodenje podatkov o članstvu ipd. - baza podatkov RZS (glavna tema / Projekt
SUČ 2007-2012 ).
5. Nadaljnji pregled zadev okoli e-foruma RZS in njegovih pravil ter sprejetje nadaljnjih stališč
6. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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ad 1 – ad 5:
Nejasnosti vezanih na zapisnik prejšnje seje in sklepov ni. Dosedanje zadeve so z dosedanjimi sklepi in
predlogi korektno opredeljene in jasne, na njih posamezno vplivajo določene spreminjajoče se
okoliščine. Kar je aktualnih zadev v okviru tega pa so le-te uvrščene v druge tematike na katerih se dela
(glej spodaj).
sklep 1:

KIS na podlagi predhodnih na to vezanih sklepov sprejema nadaljnje informacije o
dosedanjem delu komisije in nadaljuje z delom na podlagi že potrjenih izhodišč in usmeritev
(z opombo, da naj se dobro gleda bistvene sklepe prejšnjih sej, predvsem druge seje!).

sklep 2:

KIS potrjuje osnutka zapisnikov prejšnjih dveh sej KIS (druge (redna) in tretje
(korespondenčna)) kot zapisnika.

KIS želi v zastopanju in ščitenju uradnih interesov RZS (glej različne akte RZS):
-

dati posameznim zadevam večjo težo in pozornost,
opozoriti da so posamezni sklepi KIS sicer posledično doprinesli k že nekaterim odločitvam UO
RZS, ki pa še niso bile izvedene – KIS poziva, da se takšne odločitve izvedejo ter
večjo pozornost vzbuditi tudi pri vseh drugih članih UO RZS, zato s posebnim poudarkom
sprejema sledeči sklep:

sklep 3:

Komisija za informatiko in spletne strani Upravnemu odboru Ribiške zveze Slovenije s
posebno skrbjo ponavlja in poudarja nekatere svoje pretekle in poziva UO, naj sklepe skrbno
upošteva in izpolni (ali jih pomaga nemudoma izpolniti, odvisno od narave sklepa). Da jih
ponovimo - Ti sklepi so:

- sklep št. 3, druge seje KIS z dne 22.1.2009:
Nujno je, da se RZS (UO RZS) jasno izjasni o tem, ali forum RZS še želi, potrebuje ali ipd.. KIS na
to opozarja RZS, obenem pa KIS vodstvu RZS podaja priporočilo, da forum ne le da obdrži, ampak
da ga RZS razvije naprej in dvigne na še višji nivo.
- sklep št. 4, druge seje KIS z dne 22.1.2009:
KIS ugotavlja, da je potrebno zadeve glede foruma urediti pod nujno in čim prej, predvsem pa
celovito ter v polni ustrezni meri (vključno z pravno ureditvijo lastništva foruma, ki mora v celoti
preiti na RZS, nadalje z novo organizacijo foruma, z novimi pravili foruma, ipd.), obenem pa KIS to
svojo ugotovitev podaja vodstvu RZS.
- sklep št. 5, druge seje KIS z dne 22.1.2009:
KIS predlaga vodstvu RZS, da v kolikor se vodstvo RZS (UO RZS) opredeli "ZA" forum in za
predloge, ki ji jih podaja KIS, da strokovna služba (po potrebi ob pomoči ustreznih komisij RZS,
npr. pravne) uredi in pripravi vse potrebne postopke in dokumentacijo, da lastništvo foruma RZS
tudi uradno preide na RZS in, da v tem pomenu RZS z B. Pijanmanovim podpiše ustrezen dogovor
(naknadni komentar: pravno gledano je on lastnik foruma RZS).
- sklep št. 1, 3. (korespondenčne) seje KIS z dne 16.3.2009 (vezano na predhodni sklep št. 6., 2. seje
KIS z dne 22.1.2009, s katerim je KIS predlagala Ribiški zvezi Slovenije (UO-u RZS), da nova pravila
e-foruma (takrat verzija 1.1), ki ji jih je podala in predlagala KIS, na seji UO RZS dne 30.1.2009
sprejme in obenem potrdi ne zgolj kot začasna ampak kot stalna (kar UO RZS potem ni storil), saj
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lahko kasneje kadarkoli pravila dopolnimo ali spremenimo (sploh ob pridobitvi novih izkušenj ipd.) –
tako še naprej velja, da ta hip RZS za svoj e-forum oz. forum nujno potrebuje neka ustrezna pravila
oz. takšna, kot jih je takrat predstavljal predlog pravil foruma verzije 1.1, sedaj pa jih verzija 1.5.
(marec 2009)!)
KIS kot končno verzijo (predloga) Pravil spletnega Foruma RZS in ob zgoraj razvidnih (naknadni
komentar: to se nanaša na vsebino zapisnika 3. koresp. seje KIS) splošnih pojasnilih podaja vodstvu
RZS (UO-u RZS) za nadaljnjo uporabo izključno verzijo teh pravil ki nosi oznako 1.5! Vse drugo je
zgolj zgodovina. Zgolj za primerjavo (in zgolj z v. 1.5!) pa se lahko vzame v vpogled verzija 1.1, ki je
bila v določeni meri obravnavana na seji UO RZS dne 30.1.2009.
sklep 4:

KIS predlaga RZS, da dobro upošteva, sprejme in izvede sklepe KIS št. 3. do 7., ki jih je KIS
sprejela na svoji seji dne 21.1.2009.

ad 4:
Po nadaljnji strokovni razpravi v kateri so sodelovali vsi člani KIS, smo sprejeli naslednje sklepe, pri
katerih smo upoštevali seveda tudi sklepe zadnjih sej UO RZS:
sklep 5:

KIS zadolžuje B. Pijanmanova, da do 10.5., v navezi s predsednikom KIS Boštjanom Lahom,
pripravi predlog nadaljnjega scenarija za operativno pripravo in izdelavo sistema za vodenje
podatkov o članstvu ipd. - baza podatkov RZS (glavna tema / Projekt SUČ 2007-2012 ) ter
izhodiščnega ovrednotenja zadeve.

sklep 6:

KIS zadolžuje predsednika KIS B. Laha in B. Pijanmanova, da na podlagi prejšnjega sklepa
(št. 5) pripravljene zadeve le-to še pred naslednjo sejo UO RZS predstavita predsedniku
RZS in sekretarju RZS ter, da od njiju na tej osnovi pridobita določene izhodiščne odzive in
sugestije.

sklep 7:

KIS ocenjuje, da lahko na podlagi ugodnih odzivov vodstva RZS, zadevo od te vmesne
opredelitve (razvidno v sklepu 5.) pa do končne testne operativne rešitve (aplikacija stoji,
baza podatkov deluje) , ob odobritvi vodstva RZS, vse uredi že v 1 mesecu, celo že do
konca julija 2009.

sklep 8:

KIS predlaga, da se vodstvo RZS oz. UO RZS (ali skupščina) do tega ustrezno opredeli,
poda odziv na finančno ovrednotenje zadeve, pridobi in primerja ponudbe, potem pa na vsej
tej osnovi omogoči izdelavo rešitve in da sprejme datum 1.1.2010 kot datum operativne
vpeljave končne rešitve.

sklep 9:

KIS se strinja, da preostale zadeve ki jih mora predsednik KIS urediti na osnovi sklepov 14.
seje UO RZS, predsednik KIS dodela po sestanku razvidnim iz sklepa št. 6. in jih po tem
tudi posreduje Upravnemu odboru RZS.

ad 6:
Po nadaljnji razpravi v kateri so sodelovali vsi člani in v katerih smo spregovorili tudi o nekih čudnih
težnjah ZRD Gorenjske, da bi se na skupščini RZS odpoklicalo predsednika KIS kot člana UO RZS,
smo sprejeli naslednje sklepe:
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sklep 10: KIS ocenjuje, da bi morebitni odpoklic predsednika KIS kot člana UO RZS, na skupščini RZS
2009, lahko imel precejšnje negativne posledice na aktivnosti na področju informatike, na
katerih se aktivno dela (npr. ureditev in razjasnitev zadev okoli spletnega foruma RZS
vključno s sprejetjem pravil, ki jih je že pripravil KIS, celovito prenovo spletišča RZS skladno
z željami in potrebami RZS, tematika aplikacije za vodenje in obdelavo podatkov o članstvu
ipd. (projekt SUČ 2007-2012), prenova informatike RZS ipd.) .
sklep 11: KIS sprejema razlago predsednika KIS, da bi morebitni odpoklic temeljil na dokaj spornih
razlogih, ki jih podaja ZRD Gorenjske oz. njegove 4 članice, ki ne zajemajo celotnega
teritorija Gorenjske. In njegovo mnenje, da gre pri tem za možna neetična ravnanja do
predsednika KIS in posledično tudi do KIS in do RZS, saj zadeva nikakor ne temelji na
kakršnemkoli njegovem negativnem delovanju, ki ga seveda ni.
sklep 12: Obenem KIS Ribiški zvezi Slovenije predlaga, da v interesu RZS in slovenskega
sladkovodnega športnega ribištva do odpoklica predsednika KIS z mesta člana UO RZS ne
pride oz. se ta ne sprejme ter, da se predsedniku KIS omogoči, da do konca izpelje mandat
2007-2012, na katerega je bil korektno izvoljen ob 100 % podpori vseh gorenjskih RD in
obenem tudi ZRD Gorenjske.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Predsednik KIS je sestanek uradno zaključil ob 1830.

Ljubljana, 24.4.2009.
Zabeležil:
Boštjan LAH

Predsednik komisije:
Boštjan LAH, l.r.

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
s tem zapisnikom zadolženi posamezniki,
člani UO RZS,
arhiv RZS.

Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije sklepov tega zapisnika na seji UO: 23. 5. 2009.
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