Številka: 30/2010-1/INF/JJ
Datum: 30. 12. 2010

ZAPISNIK
2. seje Projektnega sveta za projekt e-Šport (v nadaljevanju: PS), ki se je bila v četrtek, 23.
decembra 2010, ob 13.00 uri v prostorih Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22 v Ljubljani.

Prisotni člani PS: Darko Repenšek, Gabrijel Gros, Jure Jeraj, Gregor Jurak.
Opravičeno odsotni: Marko Kolenc, Borut Kolarič.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov 1. seje.
Seznanitev z napredkom projekta e-Šport v letu 2010.
Seznanitev z Letnim delovnim načrtom 2011.
Razno.

AD.1) Pregled sklepov 1. seje








Sklep št. 2: PS predlaga Svetu Zavoda za šport RS Planica, da v PS imenuje še
predstavnika Fundacija za financiranje športnih organizacij Slovenije.
G. Repenšek je pojasnil, da so to obravnavali na Svetu Zavoda za šport RS Planica,
vendar so predlog zavrnili.
Sklep št. 4: Projektno vodstvo do naslednje seje pripravi poslovnik o delu PS.
V razpravi se je postavilo vprašanje ali PS sploh potrebuje poslovnik. Ker pa je že
predlog poslovnika narejen, ga naj vsi člani PS pregledajo in podajo mnenje o predlogu
poslovnika. Na naslednji seji se bo PS o dokončnem predlogu seznanil.
Sklep št. 10: Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktoratu za šport se predlaga, da
ustrezno ukrepa oz. sproži nadaljnje postopke ter o tem pa obvesti PS (glede
strateškega načrta iz leta 2006).
Ministrstvo za šolstvo in šport – Direktorat za šport je poskušalo pridobiti podatke s
strani takratnega direktorja Direktorata g. Simona Starčka, vendar zaradi dolgotrajne
bolniške odsotnosti in zamenjave delovnega mesta ni moglo pridobiti podatkov. Zato
Direktorat za šport ni ukrepal.
Sklep št. 17: Z REFRESH d.o.o. se dogovori glede vzdrževanja in gostovanja portala
sport.si. Če se z njimi ne da skleniti dogovora je potrebno najti novega vzdrževalca
portala.
Zavod za šport RS Planica je pridobil ponudbo od REFRESH d.o.o. za vzdrževanje in
gostovanje portala. Vrednost ponudbe je bila na letni ravni 5.000 EUR neto, v to pa je
bilo vključenih le 5 programerskih ur mesečno, ki se ne prenašajo iz meseca v mesec.
Ker smo ocenili, da s tem ne bomo mogli zagotoviti ustrezno delovanje portala oz.
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izvesti vse potrebne spremembe, obenem je pa že osnovna ponudba visoka, se je
obstoječi portal ukinil, domena pa preusmerila na strani Zavoda.
Sklep št. 19: PS daje pobudo DŠ, da se s svojo pravno službo aktivno vključijo v
oblikovanje najboljše rešitve. S strani PS se zadolži Jureta Jeraja, da sodeluje pri
oblikovanju rešitve.
Direktoratu za šport je bil dostavljen zapisnik zadnje seje; glede sklepa št. je bila
izražena pripravljenost, da priskočijo na pomoč.

SKLEP 1: Zapisnik 1. seje PS se z zgoraj naštetimi poročili potrdi in sprejme.

AD.2) Seznanitev z napredkom projekta e-Šport v letu 2010
PS je seznanil z gradivom, ki je bilo priloženo k vabilu. Naknadno se je podrobneje predstavilo
težave s strojno opremo. Sredi avgusta se je nakazalo, na začetku oktobra pa potrdilo, da eŠport ne bo mogel izrabljati podatkovne baze, ki jo ima MŠŠ, prav tako pa ne njihove sistemske
in DBA administracije. Zato je bila edina rešitev, da se za e-Šport vzpostavi lastna
infrastruktura. To je zelo ugodno iz smisla lastnega načrtovanja, saj se s programsko opremo ni
potrebno prilagajati strojni infrastrukturi (čeprav v primeru e-Športa se je ravno zaradi
začetnega navodila s strani Ministrstva za šolstvo in šport izbrala podatkovna baza Oracle, ki se
sicer mogoče ne bi).
Težava pa je v tem, da zdaj, ko ima e-Šport lastno infrastrukturo, da je potrebno poskrbeti tudi
za lastno sistemsko in DBA administracijo. Glede na to, da je izbrana podatkovna baza Oracle
in da so se strežniki virtualizirali (drugače ne bi bilo možno inštalirati toliko številko aplikacij,
kot je bilo načrtovano), je treba imeti strokovna znanja s teh področij, s tem pa se poveča
strošek za zagotavljanje delovanja infrastrukture.
To – ob dejstvu, da je oddelek imel skoraj pol leta operativno enega zaposlenega manj – je tudi
razlog, da se ni sledilo zastavljenim časovnim rokom.
Pri ostalih vsebinah ni bilo bistveno podrobnejših razprav.
SKLEP 2: Analiza stanja se potrdi.

AD.3) Seznanitev z Letnim delovnim načrtom 2011
PS se je seznanil z gradivom, ki je bilo priloženo k vabilu. Pohvaljeno je bilo, da niso bile
načrtovane le naloge izdelave in grajenja aplikacij, temveč tudi zagotavljanje kvalitete in
obsega podatkov ter tudi obdelave in izrabe teh podatkov.
Enotna pripomba pa je bila, da se za vnos podatkov ne plačuje direktno uporabnikom, temveč,
da je treba najti druge rešitve, ki bi zagotovile isti cilj.
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Glede ostalih točk ni bilo bistvenejših razprav oz. pripomb.
SKLEP 3: Prikaz ciljev projektov, aktivnosti in investicijskih projektov se potrdi.

AD.4) Razno
Pod točko razno se je izpostavilo, da bi Fundacija za šport v svojem razpisu v področju
informatike, upoštevala smernice in standarde e-Športa kot merilo projektov. Škoda je namreč,
da se sofinancira informacijske projekte, ki niso usklajeni z e-Športom ali v smislu
integracije/gostovanja v Programskem ogrodju e-Šport ali v smislu povezovanje, standardov in
protokolov e-Športa.
SKLEP 4: Zavod pripravi predlog katere usmeritve, standarde in koncepte bi morali vsebovati
informacijski projekti, ki se jih sofinancira ter ta predlog pošlje MŠŠ-ju in OKS-ju.

Zapisal:
Jure JERAJ
vodja projekta e-Šport
Darko REPENŠEK
predsednik PS

PREJMEJO:
- vsi člani PS,
- MŠŠ – DŠ,
- arhiv ZŠ RS Planica.
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