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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 št. 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 

Matej Krnc je po mailu poslal dopolnitev za poštne strežnike in domeno oz. pripombe glede 

na zapisnik sestanka delovne skupine za informatiko. Ponudbe in projektne dokumentacije s 

strani CreativeLab se ni prejelo. 

Na sestanku s ponudnikom je bil Franci Petek. Ponudnik je izpostavil problematiko, ki se veže 

na samo delo. Po drugem sestanku še ni znano, kdo je za kaj odgovoren, kaj naj se dela. 

Ponudnik ne ve, kakšno gradivo naj se pošlje, da bo zadostil zahtevam.  

Matej Krnc poda informacijo, da prejeta ponudba še ni bila natančno specificirana in tako se 

ne ve, kaj konkretno je potrebno za izdelavo spletne strani. Spletna  trgovina in izdelava 
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logotipa sta bila izključena iz povpraševanja na zahtevo strokovne službe, a sta bila vseeno 

zajeta in narejena.  

Matej Krnc izpostavi problem neprimerljivosti ponudb, saj prvotno pridobljene niso zajemale 

spletne trgovine; so pa zajemale strežniško gostovanje in upravljanje domene. Prav tako pove, 

da manjka dokumentacijo v zvezi z vodenjem projekta (specifikacija uporabniških zahtev, 

funkcionalna specifikacija ter oblikovna specifikacija). 

Uroš Gačnik pove, da spletna trgovina v prvi fazi ne pride v poštev, ker ni nikogar iz strokovne 

službe, da bi se s tem ukvarjal. V drugi fazi pa je za potrebe olimpijade trgovina koristna in se 

jo bomo lotili.  

Zaradi prenove spletne strani bi bilo potrebno preveriti še ostale ponudbe ali so spletne 

trgovine zajete ali ne. Franci Petek izpostavi, da je za primer olimpijade spletna trgovina 

nesporno potrebna. Za nadalje pa naj bo vsaj možnost to koristiti.. 

Sklep št. 2: 

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

cenovno ovrednotenje po posameznih postavkah uredi poveljnik GZS.  

Sklep št. 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. 

 

Nadalje je bil s strani Mateja izpostavljen problem sestankov delovne komisije. Povzročajo se 

nepotrebni stroški s sestankovanjem v Celju, kar bi se lahko opravilo po drugi poti. Predlog je, 

da se pošlje link z že opravljenim delom, se doma pregleda, poda komentarje in po potrebi 

dobi ter pogovori o spremembah, rešitvah. Gre za testne dokumente in skrivanje le-tega 

naročniku ni pravično. Potrebna je transparentnost za prave odločitve.  

Matej poda informacijo, da je bil predlog poleg upoštevanja spletne trgovine tudi revija Gasilec 

v elektronski obliki ter integracija s Pantheonom in spletno trgovino za lažje knjiženje in 

preverjanje plačil. 

V prvi ponudbi tudi ni informacije za gostovanja, kje bo stran stala ali bo na strežniku, kjer je 

Vulkan, in zakupa prostora ter upravljanje poštnega strežnika, kako je z zagotavljanjem e-pošte 

strokovni službi. V primeru, da se stran prestavi, ugasne tudi domena. Na voljo je več 

ponudnikov. Aleš Guzej pove, da je bilo povpraševanje narejeno za stran za Olimpijado, za GZS, 

znotraj tega pa še pošta ter gostovanje. 

Sklep št. 4: 

Potrebno poslati še dodatno povpraševanje za ponudbo pošte, domene ter strežniški 

prostor pri obstoječem ponudniku Inet- uredi Matej Krnc. 
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Uroš Gačnik pove, da povpraševanje CreativeLabu ni bilo poslano. Ponudba z njegove strani 

pa ni dokumentirana oziroma je delovna skupina ni prejela. Ponudba spletne strani za 

Olimpijado je bila dogovorjena za začetek junija 2019. Aleš Guzej poroča, da stran dela, ozadje 

je, nekaj linkov in da je na njej film, par slik, vsebina pa še ni določena.  

Sklep št. 5: 

Polnjenje vsebine za Olimpijado bo delala strokovna služba.  

 

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 očistijo posamezna področja. 

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

oz. zanimajo nas potrebe. 

Matej Krnc pove, da je bil izpostavljen problem s strani ponudnika nove spletne strani, kdo bo 

čistil vsebine, kdo bo dajal zgodovino gor, skrbel za ažurno zakonodajo.  

Dejan Dežman pove, da je okvir strani že pripravljen, je najbolje je narediti varnostno kopijo 

stare strani za primer, če kdo kaj briše in veš, kje je bila lokacija. 

Franci Petek predlaga, da se 3 tedne po narejenem back-upu sestavijo usmeritve za strokovno 

službo, ki pokrivajo določeno področje, koliko časa nazaj se gleda, kdo je za kaj odgovoren, 

postaviti rok do kdaj je potrebno čiščenje. 

Aleš Guzej pove, da se po čiščenju vsebine naredi struktura in postavi stran. Opredeli se za 

posamezen sklop koliko časa naj bo kaj gor. 

Dejan Dežman predlaga konkretni sestav oseb, ki so odgovorne za pregled in čiščenje po 

posameznih področjih.  

Franci Petek določi, kdo je zadolžen za katero področje in informacijo pošlje strokovni službi, 

da to uredi po sklopih. (Priloga- Aleš- Uroš)  

Matej Krnc izpostavi stopnjo intimnosti podatkov, za koliko časa se kaj ohrani oziroma ali so 

podatki za javnost. 

Vsebine so pomembne, in sicer kako se bo oblikovala struktura, kdo prevzame zadolžitve za 

čiščenje, arhiviranje, kar se ponavlja, koliko stari podatki ostanejo- okvirno 5 let. Medtem ko 

strokovni članki ostanejo dalj časa, 2 kongresa, 10 let plenumi, 1-5 let za tekmovanje, aktualna 

zakonodaja se pusti, ostalo se briše, zapisniki isto kot kongresi. 

Matej Krnc tudi izpostavi vprašanje komisij in njihovo komunikacijo z javnostjo. Npr.: 

tekmovanje, mladina, zgodovina, mednarodno sodelovanje, ns, gno, komisija za tehniko. 

Zaradi različnih želja, se povpraša predsednike le-teh. 
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Sklep št. 6: 

Predsednikom komisij, 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 Lenarčič 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 Krnc 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 želenega 

zneska.  Vse podrobnosti v zvezi z plačili, naročili (integracija s Pantheon)  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.  

Pregledati oz. preveriti je potrebno uporabniška imena in pravice, gesla, zaradi izkoriščanja up. 

imen in gesel, upoštevaje zakonodaje ter varstva osebnih podatkov. 

Predlog, da se pošlje dopis GZ, kjer se predstavi po društvih nova shema, potrebno jih je 

obvestiti, da bo ob vsaki menjavi gesla uporabnik dobil validacijski mail, katerega mora potrditi 

s klikom na link, da je prava oseba. Mail v programu se ne bo mogel spremeniti v času 

spreminjanja gesla, zaradi validacijskega maila. 

Za potrebe izobraževanja za tečaj Informatik je potrebno formiranje up. imen in gesel za 

potrebe SPIN-a. Matej izpostavi, da je nov E-SPIN.  

Vprašanje se pojavi ali in koga se to izobražuje? Tiste, ki so bili že vodje intervencije ali je to 

namenjeno GEŠP, osrednjim društvom, društvom, ki imajo 30-50 intervencij letno. Način 

izobraževanja ali kot tečaj ali samo posvet? Po odločitvi se povabi admine GZ na posvet in 

predstaviti E-SPIN tistim, ki imajo že up. imena. 

Nov plan: pod točko 8. je potrebno urediti E-SPIN in predstaviti učno okolje za SPIN, generična 

up. Imena. Potrebna je ponovni pregled in vzpostavitev povezave IPS- SPIN. 

Uroš Gačnik spiše plane, spremembe, dodatke. 
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Ad 5. 

Pobude in predlogi 

Ni bilo predlogov. 

Ad 6. 

Razno 

Uroš Gačnik se zahvali poveljniku za udeležbo in konstruktivno razpravo.  

 

Seja je bila zaključena ob 18:30 uri. 

 

 Zapisala:        Predsednik komisije 

 Nina Dular za informatiko GZS: 

    Administratorka Uroš Gačnik 


