Zapisnik letnega sestanka Slovenskega združenja za
računalniške komunikacije Internet ISOC-SI
Dne 24. 1. 2017 je potekal letni sestanek članov združenja v gostišču
Ošterija Pr'Noni, Cesta v Gorice 1, Ljubljana
Pristoni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Borka Jerman Blažič,
Janja Jakončič,
Žiga Knap,
Andrej Jerman Blažič,
Sašo Nožič Serini,
Tatjana Martun.

Sprejeta so bila opravičila od 6 članov društva.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem dnevnega reda.
Potrditev Zapisnika zadnjega letnega sestanka in pregled pogojev
so-financiranja ISOC-WORLD.
Pregled poslovanja in aktivnosti Združenja ISOC.SI v letu 2016.
Finančno poročilo za leto 2016.
Plan dela za leto 2017.
Predlogi glede članstva v organih društva in možne zamenjave ter
kandidatura za priznanje za delo na prihodu in razvoju Interneta.
Razno.

Na podlagi dnevnega reda ugotavljamo, da so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 1
Prisotni člani društva so enoglasno sprejeli predlagani dnevni red.
Sklep št. 2
Potrjen je bil Zapisnik zadnjega letnega sestanka.
Sklep št. 3
Prisotni člani so potrdili vsebine glede aktivnosti, ki so potekale v l. 2016.
Podano je bilo poročilo iz sestanka evropskih društev ISOC, ki je potekal v
Madridu 14. aprila 2014; sledilo je poročilo o organizaciji dogodka ob 25letnici prve internetne povezave.

Člani so bili obveščeni glede poročila za ISOC Global, na podlagi katerega
je bilo društvo uvrščeno v prvo kategorijo za prejem donacije namenjene
za poslovanje društva (2.990 USD).
Člani so bili obveščeni glede objave v Sobotni prilogi častnika Delo o
reorganizaciji delovanja IANA.
Člani so bili informirani o pogojih (pisni dokument) za pridobivanje
donacije ISOC WORLD. Društvo ISOC SI je bilo uvrščeno med najbolje
organiziranimi društvi in tako je prejel za l.2016 najvišjo donacijo.
Za vzdrževanje spletnih strani društva se zadolži še naprej
d.o.o.

RSTeam

Sklep št. 4
Potrjeno je bilo finančno poročilo za l. 2016.
Sklep št. 5
Društvo namerava v letošnjem letu prijaviti projekt v okviru razpisa
Beyond the Net Funding Programme pod okriljem Internet Society.
K sodelovanju pri prijavi in izvedbi so pozvani vsi člani.
Načrtuje se sodelovanje članov društva na konferenci o kibernetski
kriminaliteti v okviru projekta SENTER (SENTER, Reference No
HOME/2014/ISFP/AG/717), ki bo predvidoma potekala v mesecu oktobru
2017.
Nadaljevalo se bo obveščanje članov društva o novostih in dogajanju v
okviru ISOC Global.
Člani društva so bili obveščeni o izdaji knjige prof. dr. Borke Jerman Blažič
o zgodovini interneta pri založbi Pasadena.

Sklep št. 6
Člani društva so sklenili, da se podpre kandidatura za priznanje na
področju prihoda in razvoja Interneta ustanoviteljici in dolgoletni
predsednici društva Borki Jerman Blažič. Za izpeljavo se zadolži
podpredsednica društva Mirjana Kregar.
Potrjena je bila zamenjava Mirjane Oblak v nadzornem odboru društva. Za
članico nadzornega odbora se imenuje Janja Jakončič. Janja Jakončič bo

tudi zadolžena za aktivnosti z mladimi na področju upravljanja in uporabe
Interneta.
Sklep št. 7

Pod razno je potekala debata glede možne uvedbe članarine in možnih
nadaljnjih aktivnostih na področju vzgoje in ozaveščanja mladih glede
varne uporabe interneta.

Zapisničarka:
Tatjana Martun

Ljubljana, 25. 1. 2017

