Zapisnik sestanka komisije za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 24. 9. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
7. sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani

v tem mandatu
Sestanek je bil v petek, 24. septembra 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 član: Boban PIJANMANOV;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Igor HOLY (odgovorni urednik glasila Ribič), Marko
KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Jožef SIMERL;
- neopr.: Boštjan LAH.
SKLEPČNOST: Od štirih sta prisotna dva člana komisije. Sestanek ni sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava prenove spletnih strani RZS.
Obravnava predloga o pravilih foruma RZS.
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'Artemis'.
Razno.

Dnevni red je bil glede na vabilo dopolnjen s točko o pravilih foruma RZS in s spremenjenim vrstnim
redom ter tak sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije M. Habe. Glede sklepov je ugotovljeno:
– s. 6: Člani KIS predlagajo, da se T. Muršaka ponovno vključi v forum RZS z datumom 01.
september 2010, če s tem soglaša UO RZS. KOM.: T. Muršak je bil ponovno vključen na
forum 8. septembra.
– s. 7: V primeru ponovne kršitve moralnih pravil foruma RZS se T. Muršaka trajno izključi iz foruma
RZS brez možnosti priziva. KOM.: V postopku.
– s. 8: KIS pripravi predloge za posebna priznanja moderatorjem (pomožnim administratorjem)
foruma za nesebično pomoč pri urejanju posameznih segmentov foruma. KOM.: V pripravi.
Osnutek bo pripravil do naslednjega sestanka KIS B. Pijanmanov.
– s. 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
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poslovno skrivnost in sme biti dostopen samo aktualnim članom UO, članom KIS in delavcem
strokovne službe RZS. KOM.: V pripravi. B. Pijanmanov ga dostavi do naslednjega sestanka
KIS.
– s. 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. KOM.: V
pripravi. B. Pijanmanov pripravi zasnovo po tem, ko bo KIS pripravila skelet prenovljene
spletne strani.
Ostali sklepi prejšnjega sestanka so realizirani. Pripomb na zapisnik ni bilo.
Po pregledu so člani komisije sprejeli
sklep 1:

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

ad 2
Obravnava prenove spletnih strani RZS.
Član komisije B. Pijanmanov opozori, da je vse več funkcionarjev, ki sporočajo navodila o objavah na
spletnih straneh RZS. Pripomni tudi, da se mu ne zdi primerno, da se na spletu objavlja zapisnike
delovnih teles ter da komisarji lig pošiljajo rezultate tekem v zelo neenotni obliki (izjema je Sašo Rebula,
ki objavlja rezultate tekem v LRM). Predlaga še, da RZS oblikuje svoj 'facebook'.
Udeleženci sestanka ugotavljajo, da še vedno velja sklep KIS, ki ga je potrdil UO RZS, da splošna
gradiva za objavo na spletnih straneh RZS pošiljata B. Pijanmanovu samo odgovorni urednik I. Holy in
sekretar M. Koračin. Pove še, da mu je dr. Miroslav Žaberl poslal šest strani pisnega gradiva za objavo
na pravnem portalu, kar še ni objavljeno, ker ni časa za prepis. Boji se tudi možnosti, da med prepisom
pride do napak in predlaga, da dr. Žaberl pošlje svoj prispevek v digitalni obliki.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 2:

KIS bo pripravila skelet za prenovljeno spletno stran RZS.

sklep 3:

B. Pijanmanov pripravi osnutek skeleta za novo zasnovo spletne strani RZS in foruma do 1.
11. 2010 in ga pošlje članom KIS v dopisno obravnavo.

sklep 4:

Na spletnih straneh RZS se v bodoče objavlja vsakovrstne novice. Te smejo za svoja
področja pošiljati neposredno B. Pijanmanovu člani UO, predsednik NO in predsedniki
delovnih teles ali strokovni svetovalci upravnega odbora.

sklep 5:

KIS predlaga dr. M. Žaberlu, da svoj prispevek za pravni portal spletnih strani RZS pošlje B.
Pijanmanovu v digitalni obliki.

sklep 6:

B. Pijanmanov objavlja zapisnike delovnih teles po abecedi naslovov, ki so že tipizirani, ali
pa vzpostavi svoje mape za vsako delovno telo posebej.

sklep 7:

Na spletu se (ob navedbi delovnega telesa) objavi njegov sestav. Podatki o članih telesa
obsegajo: ime, priimek, RD (ali zunanjo ustanovo) iz katere so navedeni funkcionarji.

sklep 8:

Rezultatov posameznih tekem za DP ali tekem na ravni ribiških območij se ne objavlja več
na spletnih straneh RZS, pač pa na forumu RZS. Na spletni strani RZS se objavi samo
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končni vrstni red posameznega DP, ki ga pred objavo verificira pristojni predsednik
tekmovalne podkomisije.
sklep 9:

KIS predlaga UO, da se opredeli do odnosa RZS – facebook.

Udeleženci sestanka so razpravljali tudi o lastništvu spletne strani in foruma RZS ter soglasno ugotovili,
da sta last RZS. B. Pijanmanov meni, da je letni znesek za vzdrževanje spletne strani RZS in njenega
foruma prenizek.
Brez razprave so člani KIS sprejeli
sklep 10: B. Pijanmanov pripravi ponudbo za vzdrževanje spletne strani RZS in njenega foruma za
obdobje od 1. 1. 2011 naprej in ga dostavi strokovni službi RZS.

ad 3
Obravnava predloga o pravilih foruma RZS.
B. Pijanmanov je pripravil osnutek pravil za upravljanje s forumom RZS. Člani KIS so ga prejeli po epošti.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 11: Komisija potrjuje osnutek pravil foruma RZS in ga posreduje v UO v sprejem.
Predlog pravil je priloga tega zapisnika.

ad 4
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'Artemis'.
O poteku testiranja programa Artemis je poročal sekretar M. Koračin. Potek se je glede na
spomladansko načrtovanje dinamike nekoliko zavlekel, je pa dobil nov zagon po sestanku in skupnem
preskušanju programa, ki je bil v učilnici družbe Vegatop v Slovenj Gradcu.
KIS predlaga, da se predstavniki testnih RD in družbe Vegatop čim pogosteje srečajo na skupnih
testiranjih programa in poskušajo nadomestiti zamujeno.
Po razpravi so člani KIS sprejeli
sklep 12: V nekaj dneh po seji UO bo sestanek med predsednikom KIS in drugimi predstavniki RZS
ter predstavniki družbe Vegatop s ciljem detajlizirati naslednje postopke v pripravi programa.

ad 5
Razno.
 Sestanek KIS
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Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 13: Naslednji sestanek KIS bo v tednu okoli 10. novembra 2010.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1030.
Ljubljana, dne 24. 9. 2010.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Miran HABE, l.r.
(datum e- potrditve: 25. 9. 2010)

Priloga:

Predlog pravil foruma RZS.

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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