
ZAPIS 2. SEJE KOMISIJE ZA INFORMATIKO, KI JE POTEKALA 17.12.2018 OB 17. URI NA GZS  

Prisotni: Uroš Gačnik, Aleš Guzej, Mario Jaunik, Uroš Leskovar, Franci Petek. 

Opravičeni: Matej Krnc, Dejan Dežman, Dragica Lenarčič. 

 
Dnevni red:  
1. Sprejem dnevnega reda.  

2. Potrditev zapisnika 1.seje.  

3. Pregled aktivnosti delovnih skupin.  

4. Pobude in predlogi za dolgoročni program dela komisije za obdobje 2018 – 2023.  

5. Razno.  

 

Predsednik komisije, Uroš Gačnik, je pozdravil vse navzoče, posebej še poveljnika GZS tov. Francija 

Petka. Po pozdravu poveljnika je nadaljeval z dnevnim redom. 

 

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 

Ker je bil zapisnik poslan skupaj z vabilom ga je predsednik komisije dal v razpravo. Na zapisnik ni bilo 

pripomb. 

 

Sklep: Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

Ad 3 

Na podlagi zapisnika smo ustanovili 4 delovne skupine. Prva skupina sta Dejan in Mario, da bosta 

sodelovala pri celostni prenovi Vulkana. Pri pristopni izjavi sta Uroš in Matej dodala dikcijo, ki naj bi 

pokrila GDPR. Uroš Leskovar prevzame nalogo za izdelavo križanke za tekmovanje pri kvizu. Uroš pove, 

da je Dragica že pridobila podatke o platformi spletne strani GZS in da bo sedaj lahko sestavil 

povpraševanje, da bo pridobil vsaj tri ponudbe. Program bi se potreboval že v januarju, ko je 

tekmovanje. Delovno skupino za spletno stran vodi Aleš, ki je strnil vse potrebe, da sta skupaj z Dragico 

pripravila povpraševanje. Aleš je predstavil zadnjo verzijo z vsemi opombami, da skupaj dokončno 

uskladimo in pošljemo podjetjem. Poveljnik je povedal, da je za olimpijado potrebno izdelati kar 

obsežno spletno stran, ker bo na njej zelo veliko podatkov in v treh jezikih. Predlaga, da bi bilo najbolje, 

da obe strani izdela en ponudnik, ni pa pogoj. Za našo spletno stran se lahko povpraševanje že kar 

pošlje, potem bomo videli kako naprej. V januarju 2019 mora biti logotip za olimpijado in potem bomo 

videli kako naprej. Stran za olimpijado in ves promocijski material mora biti tudi dokončana in 

napolnjena z vsemi informacijami do mladinske olimpijade 2019 v Švici.  

Po soglasju vseh prisotnih se v sklopu spletne strani naredi tudi e-trgovina, ki naj bi bila tudi povezana 

z Vulkanom. Aleš predlaga, da vsak, ki pozna koga, ki ima dobre referenca, da to sporoči Dragici, da bo 

lahko poslala povpraševanje. 

 

Ad 4 

Predsednik komisije je odprl razpravo za predloge za dolgoročni plan. Mario je poudaril, da bi bilo 

potrebno narediti obračunski program za tekmovanje pri orientaciji. Predsednik je povedal, da smo o 

tem že govorili v prejšnjem mandatu in da smo pobudo dali Mladinskemu svetu naj pripravi zahteve in 

pove kako pripraviti program, da se lahko lotimo izdelave. Poveljnik je povedal, da so dali na CTIF 



pobudo, da bi pri olimpijadi imeli vse vodeno elektronsko – od prijave A komisije, rezultatov na progi, 

do komisije B in vmesnih rezultatov na monitorjih – vendar so zaenkrat zelo togi glede tega. V kolikor 

bi to uspeli bi lahko izdelali program, ki bi ga v teh dveh letih lahko tudi dobro stestirali. Aleš predlaga 

da bi se pri prenovi učnega programa mogoče lahko opredelili na osnovni in obnovitveni tečaj. Lahko 

bi novosti predstavljali na letnih delavnicah ali pa jih posneli in objavili, da bi uporabnikom služili kot 

pomoč. Predsednik komisije je ponovno izpostavil, da bi želel da sistem IPS čim prej zaživi v praksi.  

 

Ad 5 

Predlog regije Ljubljana II je, da se pri vabilu v seznam vabljenih tečajnikov navede Ime in Priimek in ne 

samo ID člana. Pri prenovi Vulkana je potrebno vključiti v Vulkan, da se potrdi in zakleni tudi zdravniško 

spričevalo.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:20 

 

Zapisala: Dragica Lenarčič                                                                      predsednik komisije: Uroš Gačnik 


