Zapisnik s sestanka uredniškega odbora glasila Ribič in spletnih strani (URS),
ki se je sestala dne 24. 10. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka uredniškega odbora glasila Ribič in spletnih strani
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 24. oktobra 2012, z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Jože KUZMA (predsednik komisije) ter člani: Miran HABE, Luka HOJNIK, Borut
JERŠE, Robert SKRBINEK in Jože VRHUNC;
- drugi vabljeni: Miroslav ŽABERL (predsednik RZS) , Igor HOLY (odgovorni urednik glasila Ribič) in
Aleksander Kolar (predsednik KTP);
Opravičili:

- člani komisije: Luka HOJNIK
- drugi vabljeni: /.

SKLEPČNOST: Od šestih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje komisije.
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Konstituiranje komisije.
Predsednik J. Kuzma predstavi vse udeležence sestanka. Člani so Miran Habe, Luka Hojnik, Borut
Jerše, Robert Skrbinek in Jože Vrhunec.
sklep 1:

Komisija je konstituirana.

ad 2
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Predlog smernic je pripravil predsednik J. Kuzma.
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Glasilo Ribič
Povzetek razprave:
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–

Skrbinek: Ribič v tiskani izdaji naj bo najboljše, kar se da narediti, sprotne novce naj bodo v
elektronski obliki na spletu. Tudi Ribič naj bi bil za nespremenjen strošek dostopen v elektronski
obliki, pri čemer naj bi se članstvo lahko odločalo, ali ga želijo v tiskani ali v elektronski obliki.
Dostop naj bi bil s št. članske izkaznice.
Holy: naj ne bi bila ogrožena varianta z individualnimi naročniki, kar bi se lahko zgodilo, če bi bil
Ribič prosto dostopen na spletu.
Jerše: Ribič in spletna stran sta dva komplementarna medija. Spletna stran omogoča drugačno,
hitrejšo in širšo vsebino. Imamo pa velik odstotek starejših članov, ki jim je spletna tehnologija tuja.
Ne gre pozabiti, da je Ribič edina povezava med krovno organizacijo in ribiči. Spletna stran mora
biti izpolnjena s čimveč povezavami. Treba je definirati posebej vsebino Ribiča in vsebino spletne
strani.
Kuzma: (našteje posamezne rubrike v Ribiču) Treba se je vprašati, ali nam taka vsebina Ribiča
ustreza. Treba je dogovoriti vsebino in teme v Ribiču, kar bo usmeritev za delo urednika.
Žaberl: pomemben dokument je programska zasnova, ki še vedno ne obstaja v pisni obliki. Treba je
vedeti, kaj v Ribiča sodi in kaj ne. Ni pa jasne predstave, kaj želijo ribiči. Treba bi bilo izvesti anketo
in dati poudarek najpomembnejšim vsebinam. Ker bo to pomenilo težave z dopisniki, bo v tem
smislu potrebna pomoč članov.
Jerše: treba je pogledati rezultate zadnje ankete.
Vrhunc: vsebino glasila je prilagoditi vsem skupinam ribičem.
Skrbinek: anketo bi objavili tudi na spletni strani, kjer je pričakovati več odziva.
Žaberl: pridobiti je treba anketo od Lovca in jo aplicirati na naše potrebe. Rezultat ankete pa
predstavlja tudi našo obvezo prilagoditi vsebino glasila željam ribičev.
Holy: treba je ločiti uredniško politiko in programsko zasnovo. Tudi ko sem nastopil svoje delo, so
na vsebino Ribiča letele kritike. Programsko zasnovo sem zasnoval na osnovi starega Zakona o
sladkovodnem ribištvu, po katerem smo se ribiči v organizacijo združevali s cilji varstva, gojitve in
lova rib. Ti trije cilji so kot trije programski sklopi v enakem zaporedju še vedno osnovno vsebinsko
telo Ribiča. V njihovih okvirih so posamezne rubrike, ki se vsebinsko navezujejo nanje.
Povedati moram, da so največja težava Ribiča dobri pisci oz. dopisniki. Pri pridobivanju slednjih
računam tudi na pomoč uredniškega odbora.
Ribič je podoba organizacije. Najprej je potrebno razčistiti, kdo smo, kaj hočemo, kakšno podobo
želimo predstaviti javnosti. Uredniška politika Ribiča kot medija je zgolj nadaljevanje politike
organizacije, usmeritve RZS so vodilo pri oblikovanju programske zasnove. Po merah ribičev mora
biti najprej RZS, Ribič pa bo temu sledil.

Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

v roku enega tedna po tej seji pridobiti zadnjo anketo, pregledati rezultate in pridobiti anketo
glasila Lovec;

sklep 3:

anketo bomo objavili v Ribiču in na spletni strani. Izpolnjene ankete ribičev naj zberejo RD in
jih posredujejo RZS. Člani lahko ankete na RZS pošiljajo tudi sami, s klasično ali elektronsko
pošto;

sklep 4:

anketo sestavijo Kuzma, Skrbinek in Holy;

sklep 5:

anketo pred objavo obravnava uredniški odbor;

sklep 6:

anketo bomo objavili v Ribiču 1,2/2013.
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Spletna stran
Povzetek razprave:
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kuzma: osnutek nove strani je v redu, nadaljnje oblikovanje pa je povezano s stroški. Treba je
preveriti stroške posameznih ponudnikov.
Habe: spletna stran je v tehničnem smislu izdelana. Treba je določiti administratorje za posamezne
vsebine in glavnega administratorja.
Žaberl: za spletno stran bo odgovarjal Holy (slednji je dodal pripombo v smislu, da je osemurni
delovnik za urejanje dveh medijev prekratek).
Jerše: zasnova je v redu, zajete so vse pomembne vsebine. Bistveno je napolniti spletno stran z
novicami in informacijami, ki morajo biti stalno osvežene. Člani uredniškega odbora se morajo
angažirati pri pridobivanju svežih in aktualnih informacij z vseh področij naše dejavnosti in življenja.
Razmisliti je treba o naboru pomembnih povezav.
Kolar: (predstavi spletno stran KTP). Na osrednji strani naj bodo iz slikovnega gradiva prepoznavne
vse zvrsti ribolova, zdaj je stran videti preveč muharska. Sicer pa je spletna stran dobro postavljena,
navigacije so dobre. Bistveno za uporabnika je, da čimprej najde želeno informacijo.
Skrbinek: ažurnost se najprej vidi pri dogodkih. Velja tudi za posamezne obrazce, ki naj bodo
preprosto dostopni.
Žaberl: spletna stran je najhitrejši stik med ribiči in tudi navzven. Mora biti v servisni funkciji vsem
uporabnikom. Pravna komisija bo pripravila vzorčne primere posameznih aktov, ki jih bodo služili
kot podlaga RD pri pripravi njihovih internih aktov. Na spletni strani naj bi bile dostopne tudi ostale
naše publikacije, kot npr. priročnik za gospodarje in čuvaje. Kar zadeva oblikovanje spletne strani,
pričakujem kritične pripombe ostalih članov UrO.
Holy: pred objavo na spletni strani je treba urediti na odnose z avtorji.
Jerše: predlagam sklep, da vsi pregledamo spletno stran in damo svoje pripombe.
Kuzma: v stilu domene lko.si naj bi uredili še za ostale tekmovalne podkomisije. Kakšne so
možnosti?
Kolar: v sklopu domene RZS lahko delujejo različne poddomene. Izdelava poddomene pomeni
ponovno posodabljanje obstoječe spletne strani. Varianta je, da se to naredi z direktoriji (CMS
sistem). Še vedno pa mora biti nekdo, ki bo skrbel za ažuriranje, saj je s tem veliko dela.
Skrbinek: to bodo vodje posameznih komisij (komisarji), ki so zadolženi za izvedbo tekmovanj.
Žaberl: od upravljalca spletne strani smo pridobili navodila, kako ažurirati spletno stran.
Jerše: imamo velik nabor plačanih fotografij s SP v lovu rib z umetno muho, ki jih lahko uporabljamo
na spletni strani. Za ostalo je treba povprašati, zagotovo je veliko takih, ki bi z veseljem odstopili
svoje fotografije.
Kolar: vse podkomisije naj pripravijo fotografije s svojega področja.
Kuzma: v obliki novic bomo objavljali vse dogodke, saj na sejah regijske zveze poslušam očitke, da
organizacija nič ne dela. To je posledica neinformiranosti.
Žaberl: za aktualne novice bova skrbela midva s Holyjem.
Jerše: vsak naj prispeva novice s svojega področja, selekcijo naj dela urednik.

sklep 7:

vsi člani UrO pregledajo spletno stran in v roku 14 dni posredujejo pripombe Jožetu Kuzmi.

sklep 8:

doreči je treba sistem ažuriranja podatkov in način tehnične izvedbe.

Forum
Povzetek razprave:
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–
–
–
–

–

Žaberl: po novem letu bomo začeli s forumom, Holy je zadolžen, da poišče moderatorje.
Pričakujem, da mu boste člani UrO pri tem pomagali.
Holy: k sodelovanju so bili povabljeni v Ribiču in na spletni strani RZS. Zanimanja ni.
Kuzma: forum mora biti tak, da v smislu zagotavljanja kulturnega nivoja omogoča preverjanje
osebnih podatkov. Za dostop mora biti dodeljena koda.
Kolar: ljubiteljsko vodim nekaj forumov, pa se kljub temu zgodi, da kdo vdre v sistem. Administrator
mora biti nenehno prisoten, da ne pride do neljubih dogodkov. Na starem forumu je bilo ogromno
provokacij in tudi na novem bo tako, če ne bo stalne prisotnosti administratorja. Moderatorje bo
težko dobiti.
Jerše: če foruma ne moremo imeti pod kontrolo je bolje, da ga nimamo.
ad 3

Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
–

Kuzma: delo v letu 2012 bo potekalo skladno s sprejetimi sklepi.
ad 4

Razno
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo razprave in komisija ni sprejela nobenega sklepa.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1730.

Ljubljana, 2. november 2012.
Zabeležil:
Igor HOLY

Predsednik komisije:
Jože KUZMA, l.r.
(e-potrditev: 12.11.2012)

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: ____________. 2012.
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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