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Z A P I S N I K 
 

5. seje Komisije za informatiko, ki je bila 18. 9. 2019 ob 16. uri, na sedežu Gasilske zveze 

Slovenije v Ljubljani. 

 

PRISOTNI: Franci Petek, Uroš Gačnik, Dejan Dežman, Aleš Guzej, Mario Jaunik, Matej Krnc, 

Nina Dular. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Uroš Leskovar, Dragica Lenarčič, Janko Cerkvenik. 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika delovne skupine za pripravo spletne strani GZS 

3. Razčlenitev dela – nova spletna stran 

4. Plan dela za leto 2020 

5. Pobude in predlogi 

6. Razno 

 

Ad 1. 

Potrditev dnevnega reda 

Na predlog dnevnega reda prisotni niso imeli pripomb. 

Sklep 1: Komisija za informatiko sprejema in potrjuje dnevni red 5. seje Komisije za 

informatiko Gasilske zveze Slovenije. 

 

Ad 2. 

Pregled in potrditev zapisnika delovne skupine za pripravo spletne strani GZS 

Na podani zapisnik člani komisije niso imeli pripomb. Tekom  razprave so se formirali naslednji 

sklepi: 

Sklep 2: Ponudbo za spletno stran GZS, ustrezno dokumentacijo in potrebno specifikacijo ter 

cenovno ovrednotenje po posameznih postavkah uredi poveljnik GZS.  

Sklep 3: Na podjetje CreativeLab je potrebno povprašati ali ponudba in cena obsega zakup 

domen, strežnika, ter e-pošte za strokovno službo. Matej Krnc dobi ponudbo od sedanjega 

ponudnika. 

Pogovarjali smo se tudi o dodajanju spletnih vsebin na stran od Olimpijade. Na sestanku je bilo 

povedano, da bo novice, dokumente in slike nalagala strokovna služba. 
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Ad 3. 

Razčlenitev dela – nova spletna stran 

Člani komisije so izrazili zaskrbljenost v vezi prenosom podatkov iz stare spletne stani na novo. 

Predlog je bil, da v roku enega meseca strokovne službe prečistijo posamezna področja. 

Izpostavilo se je tudi vprašanje delovanja komisij pri GZS in njihovo komunikacijo z javnostjo 

oz. zanimajo nas potrebe. 

Sklep 4:  Predsednikom komisij in svetov se naslovi dopis v katerem jih pozovemo, da izrazijo 

morebitne potrebe v smislu informacijske podpore, ki jo lahko ponudimo v sklopu nove 

spletne strani. 

Potek dela: Dragica obvesti Novi splet, da bomo posodobili spletno stran. Pozanima se kakšne 

pogodbene pogoje imamo. Nadalje se naredi hramba obstoječih podatkov oz. arhivsko kopijo. 

Nato se prične brisanje nepomembnih dokumentov, ki traja okvirno 1 mesec, nato CreativeLab  

prenese obstoječe podatke na novo spletno stran. 

Matej  se pozanima glede možnosti dodatne obremenitve obstoječega strežnika. Prav tako se 

preveri pogodbene obveznosti.  

Potek dela za spletno trgovino: spletno trgovina se uredi primarno za potrebe Olimpijade, 

možnost pa mora imeti, da se razširi v delo ekonomata. Spletno trgovino je potrebno urediti v 

tej meri, da bo olajšano delo zaposlenih in da stroški uporabe ne bodo presegali željenega 

zneska.  Vse podrobnost v zvezi s plačili in naročili  se uredi pri postavitvi trgovine. Takrat se 

kontaktira komisijo, da  poda  usmeritve. 

 

Ad 4. 

Plan dela za leto 2020 

 Prebral se je predlog, ki je bil predhodno poslan s sklicem seje.  Stalne naloge komisije 

ostanejo enake kot prejšnje leto, doda in sprejme se nekaj dodatnih predlogov, ki se jih 

realizira v letu 2020.  

Sklep 5: Potrdi se plan dela za leto 2020 v korigirani obliki. Plan je priloga zapisnika. 
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Ad 5. 

Pobude in predlogi 

Ni bilo predlogov. 

 

Ad 6. 

Razno 

Uroš se zahvali  prisotnim za udeležbo in konstruktivno razpravo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18:30 uri. 

 

 Zapisala: 

 Nina Dular Predsednik komisije za informatiko GZS: 

    Administratorka                                                                           Uroš Gačnik 


