Zapisnik sestanka komisije za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 10. 6. 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
6. sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani

v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 10. junija 2010 z začetkom ob 9. 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: Igor HOLY (odgovorni urednik glasila Ribič), 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.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'artemis'.
Obravnava predloga za predstavitev ribiških okolišev v ločeni plasti Atlasa Slovenije.
Obravnava blokad za nekatere uporabnike foruma RZS.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije M. Habe. Ugotovljeno je, da so realizirani vsi
obravnavani sklepi razen drugega in petega. Oba obravnavata spletni forum RZS. Drugih pripomb na
zapisnik ni bilo.
Po pregledu so člani komisije sprejeli
sklep 1:

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

sklep 2:

Član komisije B. Pijanmanov naj čim prej pripravi predlog za novo organizacijo foruma RZS
in njegovih pravil ter pripravo predloga stališč za UO RZS, ki ga bo KIS takoj obravnaval na
dopisnem sestanku komisije.

sklep 3:

Pred dopisnim sestankom o predlogu za novo organizacijo foruma RZS in njegovih pravil
svoje mnenje o predlogu pisno pripravi odgovorni urednik glasila I. Holy. Njegovo mnenje bo
del gradiva za dopisni sestanek KIS.
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ad 2
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'artemis'.
Na podlagi ustnega usklajevanja so bile maja 2010 za testiranje programa izbrane naslednje štiri RD:
Mura Paloma, Kranj, Medvode in Straža-Sava. Izbor testnih RD je M. Habe sporočil na seji UO RZS, ki
je bila dne 22. 5. 2010. Na predlog člani UO niso imeli nobene pripombe.
Predsednik komisije M. Habe je ugotovil, da testnega programa še niso preskusili vsi predstavniki
testnih RD. Izjema je J. Simerl, ki poroča, da ne more popravljati datumov rojstva.
Po kratki razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 4:

Sekretar M. Koračin naj opomni predstavnike testnih RD, da čim prej začnejo s
preskušanjem testne verzije programa artemis.

ad 3
Obravnava predloga za predstavitev ribiških okolišev v ločeni plasti Atlasa Slovenije.
KIS je prejela ponudbo občanke, da za RZS pripravi ribiške okoliše oz njihove koncesionarje na posebni
plasti Atlasa Slovenije. Ponudbo je podprl član UO P. Solar, svoje pozitivno mnenje o predlogu pa je
poslal tudi član komisije za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu P. Valič.
V kratki razpravi je bilo ugotovljeno, da taka pomoč sigurno ne bi mogla biti brezplačna. Zadevo je zelo
enostavno mogoče prenesti na izbrano mesto z Googlovega brskalnika in oblikovati poljubno mapo.
Zaradi tega je smiselno, da se tovrstne rešitve doda linkom tistih RD, ki so povezane s spletno stranjo
RZS in tako dopolnimo informacije o večini ribiških okolišev. Spletna stran RZS je trenutno v prenovi in
taka dopolnitev ne predstavlja velikega napora.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

RZS se zahvali gdč. Mojci za poslano ponudbo.

ad 4
Obravnava blokad za nekatere uporabnike foruma RZS.
Udeleženci sestanka so bolj ali manj tekoče seznanjeni s problematiko uvedenih blokad posameznim
dopisovalcem foruma RZS ter z razlogi za uvedbo blokad. Ozadje sta prisotnim pojasnila član komisije
B. Pijanmanov, ki je tudi administrativni urednik spletnih strani RZS, in odgovorni urednik glasila Ribič I.
Holy, ki je tudi odgovorni odredbodajalec za večino objav splošne narave.
Nekaj dni pred sestankom KIS je predsednik RZS Borut Jerše prejel protestni dopis člana RD Maribor
Tomaža Muršaka, ki je med blokiranimi dopisniki foruma RZS. Udeleženci so se seznanili z dopisom, v
razpravi po tem pa ugotovili (povzetek!):
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– Najpogostejši vir polemik na forumu je Združenje kraparjev Slovenije (ZKS), katerega član je tudi T.
Muršak.
– ZKS deluje formalno v okviru RD Maribor in poskuša prek foruma vplivati tudi na delovanje
tekmovalne podkomisije RZS za lov krapov z obtežilnikom, katere člani morda (po neformalnih
napovedih) tudi zaradi tega po koncu letošnjega državnega prvenstva v celoti odstopajo od svojih
funkcij in bo – če bodo napovedi uresničene – UO RZS moral jeseni reševati to kadrovsko zadrego.
– T. Muršak je povratnik med 'provokatorji'. v preteklosti je že bil blokiran, nato mu je bila blokada
ukinjena, zaradi objavljanja preobčutljivih klevet pa je ponovno med blokiranimi dopisniki.
– T. Muršak je imel možnost kulturne izmenjave mnenj, a se je temu pravilu izneveril.
– Ozadje foruma je v prenavljanju, zato obstaja možnost, da se izgubi vse IP-je. Dva od
administratorjev foruma RZS predlagata, da glavni administrator (B. Pijanmanov) pripravi ročni
pregled oz. seznam IP-jev, drugi administratorji pa o tem vprašanju še niso sporočili svojih mnenj.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 6:

Člani KIS predlagajo, da se T. Muršaka ponovno vključi v forum RZS z datumom 01.
september 2010, če s tem soglaša UO RZS.

sklep 7:

V primeru ponovne kršitve moralnih pravil foruma RZS se T. Muršaka trajno izključi iz
foruma RZS brez možnosti priziva.

sklep 8:

KIS pripravi predloge za posebna priznanja moderatorjem (pomožnim administratorjem)
foruma za nesebično pomoč pri urejanju posameznih segmentov foruma.

sklep 9:

B. Pijanmanov po e- pošti pošlje strokovni službi RZS na naslov 'info.rzs' pregled vseh
moderatorjev foruma RZS. Seznam moderatorjev mora strokovna služba RZS obravnavati
kot poslovno skrivnost in sme biti dostopen samo aktualnim članom UO, članom KIS in
delavcem strokovne službe RZS.

ad 5
Razno.
 Mape DT
Komisija za pravna vprašanja (KPV) zahteva preglednejšo razporeditev aktov, ki se tičejo
sladkovodnega ribištva in tudi zapisnikov delovnih teles (DT).
Kar se tiče zapisnikov delovnih teles mnenju KPV pritrjuje tudi sekretar M. Koračin, ki opozarja tudi na
nepreglednost objavljenih razpisov in rezultatov tekem, katere sam pošilja v objavo, po objavi pa jih na
spletu zelo težko najde, saj ne prepozna ključa, po katerem naj jih išče.
sklep 10: B. Pijanmanov v novi zasnovi spletnih strani RZS pripravi možnost, da bodo vse objave
razporejene po področjih in po abecednem vrstnem redu posameznih datotek.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1020.
Ljubljana, dne 2. 7. 2010.
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Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Miran HABE, l.r.
(datum e- potrditve: 07. 7. 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: 15. 10. 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.
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