Zapisnik sestanka komisije za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 18. 1. 2010

Ribiška zveza Slovenije

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani

v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 18. januarja 2010 z začetkom ob 14. uri v pisarni Ribiške zveze
Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Miran HABE ter člana: Boban PIJANMANOV in Jožef SIMERL;
- drugi vabljeni: Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: Boštjan LAH.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
2. Obravnava postopka o programu za vodenje evidenc RZS in RD.
3. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pred pregledom zapisnika je sekretar RZS M. Koračin prisotne opozoril na stališče UO RZS, ki je
zapisnik KIS obravnaval na svoji 15. seji dne 23. 5. 2009. Člani komisije so sicer prejeli izsek iz
zapisnika te seje UO. Iz zapisnika UO je razvidno, da sklepi KIS o forumu RZS niso potrjeni, zato je KIS
obravnaval le druge dele zapisnika o svojem sestanku, ki je bil 21. 4. 2009.
Pregled zapisnika (brez dela, ki obravnava forum RZS) je opravil predsednik komisije M. Habe.
Ugotovljeno je, da so realizirani vsi obravnavani sklepi razen 7., ker testna verzija aplikacije še ni
zaživela, saj se RZS trenutno šele dogovarja o pogodbi z izbranim ponudnikom za izdelavo programa.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.
Po pregledu in sočasni razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Komisija nima pripomb na zapisnik prejšnjega sestanka in potrjuje realizacijo sklepov.

sklep 2:

Organizacijo foruma RZS in njegovih pravil ter pripravo predloga stališč za UO RZS bo KIS
obravnaval na naslednjem sestanku.
1/3

Zapisnik sestanka komisije za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 18. 1. 2010

ad 2
Obravnava postopka o programu za vodenje evidenc RZS in RD.
Predsednik komisije M. Habe je predstavil postopek izbiranja optimalnega ponudnika v času od
njegovega imenovanja za predsednika komisije naprej. Po predstavitvi se je razvnela razprava, v kateri
je član B. Pijanmanov povedal, da je od člana UO Petra Solarja prejel na vpogled predlog pogodbe z
zaprosilom za njegovo mnenje. B. Pijanmanov mu je odgovoril, da je predlagana pogodba za RZS
škodljiva, ker bo v končni fazi treba izvajalcu programa plačati večji znesek, kakor ga je v ponudbi
navedel najdražji ponudnik.
Zadnjo verzijo predloga pogodbe so člani komisije prejeli z vabilom na sestanek.
Povzetek razprave:
– Sekretarja M. Koračina je zanimalo, kako je B. Pijanmanov izvedel za zneske, ki so jih navedli drugi
ponudniki, saj je bil – razen predsednika RZS B. Jeršeta – o drugih ponudbah seznanjen samo
predsednik KIS M. Habe.
– B. Pijanmanov ve za ponudbo najemodajalca strežniškega prostora za RZS (AOI računalniške
rešitve, d.o.o.) s katerim sodeluje, in sklepa, da drugi ponudniki niso mogli ponuditi opazno
drugačnih vrednosti.
– B. Pijanmanov trdi, da izbrani izvajalec ponuja 'windows' rešitev, kakršno RZS že ima, ne pa 'online', kar je bilo načrtovano ob odločitvi za zamenjavo programa.
– Sodelujoči želijo odgovor B. Pijanmanova o tem, kje v predlogu pogodbe je navedeno, da gre za
windows in ne za spletno aplikacijo, vendar slednji ne najde določila v predlogu pogodbe iz katerega
bi izhajala taka ugotovitev.
– B. Pijanmanov vztraja, da je prepričan v svojo trditev, zato predsednik KIS M. Habe na predlog
sekretarja RZS M. Koračina pokliče direktorja izbranega ponudnika Vega top, d.o.o. Dušana Uršiča
in mu sporoči dileme, pred katerimi smo se ustavili na sestanku. Po zagotovilu D. Uršiča, da gre za
spletno aplikacijo M. Habe izroči telefon še B. Pijanmanovu.
– Po daljšem pogovoru Uršič – Pijanmanov slednji pove, da mu je Uršič pojasnil, da gre dejansko za
spletno aplikacijo, ki bo omogočala on-line vstopanje iz kateregakoli računalnika, če bo uporabnik
vpisal pravo kombinacijo gesla in uporabniškega imena.
– Pijanmanov še pove, da se mu ne zdi smiselno, da bi bil program inštaliran na drugem strežniku in
ne na našem (Ribiške zveze Slovenije), ker to neupravičeno povečuje stroške. Zato predlaga, da bi
moral biti program na strežniku zveze ne pa na izvajalčevem.
– M. Koračin pojasni, da RZS nima svojega strežnika in da plačuje najemnino za najem prostora na
strežniku, ki je v lasti firme AOI računalniške rešitve, d.o.o.. Iz tega razloga ni razlike komu bo
plačevala najemnino za prostor, ki bo potreben za spletno aplikacijo evidenc.
– M. Habe pove, da Vega top omogoča tudi posebne module, ki bodo na voljo družinam in za RZS ne
pridejo v poštev, jih pa že pripravljajo za RD Tolmin. Gre za module s področja odlovov in vlaganj ter
za ribogojne potrebe (periodična zdravljenja, sledljivost rib matične jate…).
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

Član komisije B. Pijanmanov dopolni predlog pogodbe in tako dopolnjeno pošlje predsedniku
M. Habetu.

sklep 4:

Predsednik M. Habe v predlog pogodbe doda še določilo o menični garanciji.
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ad 3
Razno.
 Forum RZS
Ne glede na sklep iz 1. točke dnevnega reda so člani komisije sprejeli
sklep 5:

B. Pijanmanov pripravi za naslednji sestanek komisije predlog za nova pravila foruma RZS.

 Predstavitev RZS
B. Pijanmanov je povedal, da se mu predstavitev na spletu, kakršna je objavljena zdaj, premalo
atraktivna, zato je komisija sprejela
sklep 6:

Komisija predlaga UO, da začne akcijo za popestritev predstavitve RZS na svoji spletni
strani.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1530.
Ljubljana, dne 20. 1. 2010
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Miran HABE, l.r.
(datum e- potrditve: 20. 1. 2010)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 29. 1. 2010.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- arhiv RZS.
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