Zapisnik sestanka komisije za informatiko in spletne strani (KIS),
ki je bil dne 26. 5. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
8. sestanka komisije RZS za informatiko in spletne strani

v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 26. maja 2011 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: Ignac URŠIČ (tehnični direktor družbe Vegatop, d.o.o.), Borut JERŠE (predsednik
RZS), 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.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'Artemis'.
Prenova spletnih strani in foruma RZS.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije M. Habe. Glede nerealiziranih sklepov šestega
sestanka je ugotovljeno:
– s. 8: KIS pripravi predloge za posebna priznanja moderatorjem (pomožnim administratorjem)
foruma za nesebično pomoč pri urejanju posameznih segmentov foruma.
B. Pijanmanov je na sestanku podal pisni predlog, ki sta ga druga dva člana podprla, nato je
KIS sprejela
sklep 1:

Komisija predlaga upravnemu odboru, da za nesebično pomoč pri urejanju posameznih
segmentov foruma podeli pomožnim administratorjem posebna priznanja. Pomožni
administratorji so: Gal GRANDA, Konrad HOHLER, Igor HOLY, Goran KEBER in Boban
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.: Pregled je še vedno v pripravi.
sklep 2:

Član komisije B. Pijanmanov v najkrajšem možnem času dostavi zahtevani pregled.

– 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.: Še vedno v pripravi. B. Pijanmanov pripravi zasnovo po tem, ko bo KIS pripravila skelet
prenovljene spletne strani.
KOM.: Skelet prenovljene spletne strani bo komisija obravnavala v okviru 3. točke dnrvnega
reda tega sestanka.
Glede sprejetih sklepov sedmega sestanka je ugotovljeno:
– s. 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.
KOM.: B. Pijanmanov bo pripombe na skelet, ki ga bo komisija obravnavala v 3. točki d.r.,
poslal na RZS.
sklep 3:

Predsednik B. Jerše in sekretar M. Koračin pripravita osnutek skeleta do 10. 6. 2011.

– s. 6: B. Pijanmanov objavlja zapisnike delovnih teles po abecedi naslovov, ki so že tipizirani, ali pa
vzpostavi svoje mape za vsako delovno telo posebej.
KOM.: V pripravi.
– s. 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 4:

Sekretar M. Koračin B. Pijanmanovu takoj pošlje seznam funkcionarjev RZS.

– s. 9: KIS predlaga UO, da se opredeli do odnosa RZS – facebook.
sklep 5:

KIS ponovno naproša UO RZS, da se opredeli do vzpostavitve 'facebooka' RZS.

Ostali sklepi prejšnjega sestanka so realizirani. Pripomb na zapisnik ni bilo.
Po pregledu so člani komisije sprejeli
sklep 6:

Komisija nima pripomb na zapisnik prejšnjega sestanka in potrjuje poročilo o realizaciji
sklepov.

ad 2
Informacija o programu za vodenje evidenc RZS in RD 'Artemis'.
Predsednik komisije M. Habe je povzel dogodke v postopku nastajanja programa, nakar je sekretar M.
Koračin je predstavil podrobnosti opravljenega dela in zahteve, ki so še v teku. Urednik glasila I. Holy je
pohvalil enostaven in izredno hiter način izpisovanja poročila o nakladi posamezne številke glasila Ribič
ter enostavno sporočanje naslovov v tiskarno in na pošto. Oboje je neprimerno bolj enostavno kakor s
prejšnjim programom.
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Po predstavitvi je M. Koračin pozval direktorja programerske družbe I. Uršiča, da pove svoje mnenje o
delu programa, ki je še v nastajanju in je zanimiv pretežno za RD, manj pa za RZS.
I. Uršič je povedal, da sta s programerjem Primožem Grešovnikom obiskala RD: Novo mesto, Ptuj in
Radlje. uporabne informacije in primere obdelav sta dobila samo v RD Novo mesto. V RD Ptuj imajo
svoj program izredno nerazvit, saj je oteženo celo sortiranje članstva po kategorijah. V RD Radlje jim
njihov skrbnik evidenc ni želel pokazati ničesar, ker se je medtem sprl z novim vodstvom RD in so se
razšli.
RD Novo mesto ima program razdelan zelo podrobno, saj imajo v RD poleg 'klasičnega' obročnega
plačevanja prispevkov in poračuna neopravljenih delovnih ur člani možnost praktično neomejenega
števila kombinacij tako glede nakupa letnih dovolilnic za revirje, kakor tudi lovnih dni v posameznih
revirjih. G. Uršič meni, da je priprava takega dela vodenja evidenc nesmiselna, saj bi ga na koncu
uporabljal najbrž samo administrator RD Novo mesto, za vse druge bi bil pa preveč nepregleden.
Smiselno bi bilo, da se pristopi k zadovoljitvi te naloge tako, da se iz programa izvozi v excel osnovne
podatke o članih, nato pa vsak administrator RD po svoji presoji dodaja rubrike, ki jih želi.
Po temeljiti razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 7:

Program za vodenje evidenc naj bo za finančni modul RD, ki vsebuje pregled obročnih
vplačil in neopravljenih delovnih ur pripravljen tako, da ga bo vsak administrator po svojih
potrebah do konca skreiral v excelu.

sklep 8:

Predpripravljeni pregled naj vsebuje: rubriko za članarino, rubriko za nakup LRD, rubriko za
število obveznih delovnih, vrednost obračuna obvezne delovne ure ur in opombo.

sklep 9:

Finančni del za vodenje povračila vrednosti neopravljenih delovnih ur bo konfiguiran tako, da
administrator na začetku (delovne) sezone vnese v določeno celico število obveznih
delovnih ur, v sosednjo pa vrednost delovne ure, nakar se ob vsakokratnem izpisu pregleda
opravljenih (oz. neopravljenih) ur pojavita pri vsakem članu, ki je dolžan opravljati delovne
ure, ti dve vrednosti, v naslednjih stolpcih pa vrednosti, ki se odštevajo od zmnožka iz prvih
dveh dodatnih stolpcev.

sklep 10: RD sporočijo pripombe na finančni modul za RD na RZS izključno po e- pošti v roku dveh
mesecev po objavi o vzpostavitvi modula.
sklep 11: Vegatop pripravi nekaj tipskih vabil za vpoklice na seje UO, posameznih komisij, na delovno
akcijo ip..
sklep 12: Vegatop vzpostavi možnost vpogleda v statistiko aktivnega članstva tudi za nazaj in sicer
tako, da administrator RD ali RZS lahko preveri stanje na izbrani datum v preteklosti.
sklep 13: Dopolnitve programa artemis, ki ga uporabniki pošljejo v pisni obliki po e- pošti, bodo do
konca te testne verzije brezplačne, po preimenovanju programa v 'klen' pa bodo nadgradnje
plačljive.
UO RZS je že potrdil okvirni izgled in vsebino nove članske izkaznice, zato je komisija po razpravi na to
temo sprejele še
sklep 14: Strošek za izdelavo izkaznice (pribl. 5 €) naj plača vsak član zase, vendar s poredovanjem
pristojne RD.
sklep 15: Že na prvi izdaji izkaznice naj bo tudi nalepka za letno veljavnost izkaznice.
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sklep 16: Članska izkaznica mora biti ustrezne kakovosti (enake kot np. eurocard), bo brez
magnetnega zapisa, v besedilu pa mora biti še rubrika za datum personalizacije.

ad 3
Prenova spletnih strani in foruma RZS.
B. Pijanmanov je predstavil svoj predlog razpleta te naloge KIS:
– Objave naj bodo v prihodnje plačljive pavšalno ne pa po njihovem številu.
– Urednik spletne strani naj bo hkrati urednik glasila Ribič.
– Formirati je smiselno »predal za informacije«, kamor bi pošiljali informacije izbrani posamezniki
(urednik glasila, predsedniki organov RZS, predsedniki komisij UO, delavci strokovne službe,
pooblaščenci RD za dopisovanje z glasilom Ribič in morebitni drugi 'pooblaščenci'). Urednik spletnih
strani bi iz tega predala črpal besedila za objave na spletnih straneh.
– Razpis za novo spletno stran ogroža nekatere vzpostavitve (np. relacija z najemom strežnika),
možnost izgube vseh podatkov foruma, ki so na obstoječem strežniku.
Ne glede na pomisleke člana komisije B. Pijanmanova so člani komisije po razpravi sprejeli
sklep 17: Strokovna služba RZS pridobi na podlagi osnutka skeleta vsaj tri ponudbe za urejanje
spletne strani RZS in njenega foruma.

ad
Razno.
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 11. uri
Ljubljana, dne 27. 5. 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Miran HABE, l.r.
(datum potrditve: 27. 5. 2011)

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.
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Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 28. 10. 2011.
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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