ZAPIS 1. SEJE KOMISIJE ZA INFORMATIKO, KI JE POTEKALA 18.10.2018 OB 16. URI NA GZS
Prisotni: Uroš Gačnik, Dejan Dežman, Aleš Guzej, Mario Jaunik, Uroš Leskovar, Janko Cerkvenik,
Dragica Lenarčič.
Opravičeni: Matej Krnc.
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Konstituiranje komisije.
3. Seznanitev z zapisnikom zadnje seje.
4. Predstavitev članov, njihove vizije in pogleda na delo komisije.
5. Predlog programa dela za leto 2019.
6. Pobude in predlogi za Program dela komisije za obdobje 2018 – 2023.
7. Razno
Predsednik komisije, Uroš Gačnik, je pozdravil vse navzoče, predvsem pa predsednika GZS tov. Janka
Cerkvenika in mu predal besedo.
Predsednik GZS je pozdravil vse navzoče in poudaril, da od članov komisije veliko pričakuje, ker smo
pred velikim projektom celostne prenove Vulkana in spletne strani. Čaka nas pa tudi organizacija in
izvedba gasilske Olimpijade. Izbor članov komisije je temeljil predvsem na podlagi strokovne izobrazbe,
zato pričakuje da bo komisija dala UO dodelane predloge in rešitve, da se bodo lažje odločili, saj v UO
niso strokovnjaki s tega področja. Povedal je še, da komisija dela samostojno in zato ji želi, da bo delala
dobro in učinkovito.
Predsednik komisije se je še enkrat zahvalil za zaupanje vodenja komisije in poudaril, da od članov
pričakuje pripadnost in učinkovitost.
Povedal je še, da se bodo vse seje snemale zaradi lažjega pisanja zapisnika.
Ad 1
Predsednik komisije je povedal, da je bil dnevni red poslan z vabilom, zato odpira razpravo. Ker na
dnevni red ni bilo dopolnitev, ga je dal na glasovanje in je bil soglasno potrjen.
Sklep: Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Predsednik komisije je povedal, da je za enkrat imenovanih 6 članov komisije, komisija pa lahko šteje
do 7 članov. Ker je bila v preteklem mandatu večkrat vprašljiva sklepčnost (več sej nesklepčnih)
predlaga, da bi podali predlog UO, da bi bila Dragica Lenarčič članica komisije, saj pelje celotno
področje informatike na GZS in je največja pomoč celotni komisiji.
Sklep: Vsi člani komisije in predsednik GZS se strinjajo s podanim predlogom.
Ad 3
Zapisnik je bil članom komisije poslan skupaj z vabilom, vendar je predsednik komisije novim članom
zapisnik predstavil in utemeljil. Pove še, da predlogi v zapisniku niso dokončni, dodatni predlogi so
zaželeni.
Sklep: Zapisnik je bil soglasno potrjen.

Ad 4
Sledila je predstavitev članov komisije in njihova vizija:
Kot prvi se je predstavil predsednik komisije – Uroš Gačnik prihaja iz Dobregapolja in drugi mandat vodi
komisijo. Od članov komisije pričakuje rezultate dela, ki si ga bomo zastavili v planu, prisotnost na sejah
in odzivnost.
Dejan Dežman je po izobrazbi dipl. inž. računalništva in informatike, več let programer, sedaj pa vodja
programerjev. Opravljal je funkcijo poveljnika PGD in namestnik poveljnika GZ. Predvsem si želi, da bi
lahko izboljšali in vključili kakšna dodatna orodja, ki bodo olajšala delo uporabnikom. Izhajati pa je
potrebno iz potreb uporabnikov na vseh nivojih.
Aleš Guzej prihaja iz GZ Šentjur, po izobrazbi je dipl. inž. elektrotehnike – projektant na raznih
telekomunikacijskih in električnih omrežjih. Z informatiko pri gasilcih se ukvarja že od samega začetka
uporabe informacijskih sistemov. Postavil je tudi več spletnih strani za GZ in društva. Vodi tudi
delavnice po društvih za katere se je izkazalo, da so zelo učinkovite, ker spodbujajo uporabo
informacijskih sistemov in s tem skrbijo za kakovost podatkov. Dragici se je zahvalil za vso pomoč, ki je
bila v vseh letih nudena terenu. Predlaga, da bi komisija vzpodbudila GZ, da bi se bol številčno
udeleževali posvetov za administratorja GZ in potem organizirali take delavnice za svoje uporabnike,
ter s tem dosegli večjo osveščenost uporabnikov o novostih. Predlaga tudi, da bi v Vulkan vključili čim
več dokumentov, da se poskušamo znebiti papirnatega poslovanja.
Mario Jaunik prihaja iz Selnice ob Muri, GZ Slovenske Gorice. Po izobrazbi je dipl. inž. računalništva in
informacijskih tehnologij na delovnem mestu policijskega inšpektorja za informatiko, v sektorju za
razvoj aplikacij. Prvi cilj je seznanitev s programi in delom, drugi pa se aktivno vključiti v samo delo.
Uroš Leskovar prihaja iz GZ Kidričevo, po izobrazbi je dipl. inž. Informatike in tehnologij komuniciranja
in je vodja oddelka za informatiko. V prejšnjem mandatu je bil predsednik Mladinskega sveta na GZS,
sedaj je poveljnik društva in tajnik na GZ. Ima tudi izkušnje s področja spletnih strani. Predlaga, da se
bolj predstavimo tudi na socialnih omrežjih, da vse skupaj bolj integriramo in povežemo med seboj.
Velik izziv pa vidi v Olimpijadi. Želi si bolj spoznati področje informacijske podpore intervencijam, da bi
lahko izpopolnili tudi to področje.
Ad 5
Predsednik komisije je povedal, da je potrebno pripraviti predlog dela komisije za 2019, ki bo
predstavljena na UO. Dragica je predlagala, da novim članom komisije obrazloži kaj je pomeni stalna
naloga in kaj naloga, ki ima časovni okvir. Stalno nalogo v večini primerov izvaja strokovna služba, to
so tiste naloge, ki se izvajajo konstantno, dnevno čez celo leto. Izpostavila je problem pri sodelovanju
z URSZR, ker se vsakič znova trudimo, da bi vzpostavili stik z njimi, vendar je očitno, da ni interesa z
druge strani, zato je sodelovanje le takrat kadar je res nujno. Povedala je tudi, da je v postopku mobilna
aplikacija za nevarne snovi, ki bi jo lahko samo prevedli od GZ Avstrije, vendar so jo v tem času ravno
prenavljali in sedaj čakamo na končno verzijo, ker kot so nam sporočili, da imajo nekaj težav. Sedaj pa
od spomladi čakamo, da nam sporočijo kako naprej. Predsednik GZS je predal pobude iz regijskih
posvetov, da bi se vključile v program oz. prenovo Vulkana. Predlog je bil, da se omogoči prijavo na
tekmovanje za kviz in orientacijo, da se naredijo potrebni obrazci za vstop člana v PGD, da se
izobraževanje v celoti vključi v Vulkan, da ne bo potrebno nič več posebej pošiljati, ter omogočiti več
obdelava podatkov oz. statistike. Dragica je povedala, da je prijava za mladinska tekmovanja v vulkanu
omogočena že od maja letos. Dejan predlaga, da se naredi popis vseh orodij, ki jih imamo na GZS. Pri
točki kjer je prenova spletne strani je potrebno upoštevati tudi potrebe za promocijo in izvedbo
Olimpijade v Sloveniji. Upoštevati pa je potrebno tudi, da bodo osnovne informacije na voljo v
angleškem in nemškem jeziku.

Dragica predlaga, da se čim prej zberejo potrebe, da komisija pripravi povpraševanje in zbere izvajalce,
da lahko takoj v letu 2019 začnemo s prenovo. Vključi se tudi predloge iz zadnjega zapisnika. Po razpravi
smo dodali samo eno novo točko priprava dokumentov in presoja po GDPR.
Sklep: Dopolnjen plan dela je bi soglasno potrjen.
Ad 6
Ker na tej seji še ni bilo nobenega predloga, je predsednik komisije prosil, da do naslednje seje vsi člani
komisije pripravijo svoje predloge za dolgoročni plan. Oblika naj bo po točkah, ker je tako lažje slediti
realizaciji.
Ad 7
Predsednik komisije je povedal, da se znotraj komisije za posamezne naloge formirajo delovne skupine
zaradi lažjega načina dela. V kolikor je potrebno, da o čem odloči celotna komisija, se skliče sejo.
Mario je povprašal kako se pri tečaju za višjega gasilca izvede pri predmetu informatika praktična ura,
ali imajo lahko v računalniški učilnici vajo s testno verzijo Vulkana. Odgovor je, da lahko tako ali pa da
nalogo naredijo doma s pomočjo domačega administratorja v društvu. Kaj morajo osvojiti pa je
zapisano v ciljih učnega programa.
Aleš je predlagal da bi vzpostavili kanal na Youtubu, kjer bi imeli objavljene filmčke s prikazi raznih
postopkov dela z aplikacijami.
Na koncu se je predsednik komisije vsem lepo zahvalil, še posebej tov. Janku Cerkveniku in ga prosil,
da naj tudi v prihodnje iz regijskih posvetov komisiji prenese pobude in predloge s področja
informatike.
Seja je bila zaključena ob 17:30

Zapisala: Dragica Lenarčič

predsednik komisije: Uroš Gačnik

