Zapisnik letnega sestanka Slovenskega združenja za
računalniške komunikacije Internet ISOC-SI

Dne 14. 1. 2020 je potekal letni sestanek članov združenja v italijanski restavraciji, Mirje,
Tržaška cesta 5, Ljubljana. Sestanek se je pričel ob 16:30
Prisotni:
1. Borka Jerman Blažič,
2. Žiga Knap,
3. Andrej Jerman Blažič,
4. Tanja Pavleska,
5. Janja Jakončič Faganel,
6. Tatjana Martun.

Opravičena:
1. Mirjana Kregar

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled poslovanja in aktivnosti v letu 2019 na portalu ISOC.org.
Predstavitev in potrditev finančnega poročila Združenja ISOC.SI za obdobje od 1. 1.
2019 do 31. 12. 2019.
Plan dela za leto 2020 in zahteve po evalvaciji delovanja društva s strani ISOC World
Volitve organov društva napovedane za 26. 2. 2020.
Razno.

Sprejet in potrjen je bil dnevni red sestanka.
Ad. 1
Člani društva so bili seznanjeni s poslovanjem preteklega leta. Predstavljene so bile aktivnosti
obveščanja članstva, upravljanju liste članov in vzdrževanju spletnih strani društva. Društvo
je tudi organiziralo dve delavnici ter sodelovalo pri 3 dogodkih v organizaciji drugih
partnerskih organizacij. Udeležilo se je tudi sestanka evropskih nacionalnih združenj Internet
Society in konference Internet Governance.
Ad. 2
Sledil je pregled finančnega poročila za obdobje 1. 1. 2019 do 21. 12. 2019. V letu 2019 je
društvo pridobilo donacijo s strani Internet Society v višini 2.690,00 USD. Tekoči stroški so
nastali iz naslova pokrivanja računovodskih storitev, bančnih stroškov in stroškov sestanka
članov društva, vzdrževanja spletnih strani in upravljanja portala za ISOC.SI na
www.isoc.org, kjer se poroča o aktivnostih društva, sprejem članov, finančni porabi in
volitvah predsedstva. Poročilo o poslovanju in pregled aktivnosti je evalvirala tudi
mednarodna organizacija Internet Society, ki je 15. 2020 izdala pozitivno poročilo ter
uvrstila ISOC.SI med »megabitne« nacionalne organizacije. Celotno poročilo ISOC.SI
(pregled dela in poročilo o financah) ter rezultati evalvacije so na voljo na portalu
www.isoc.org – Slovenia chapter.

Letno poročilo skupaj s finančnim poročilom je bilo potrjeno tudi na sestanku 14.1.2020 in
bo oddano do konca meseca marca na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitev.
Ad. 3
Na sestanku so prisotni člani potrdili plan aktivnosti za leto 2020:
• Volitve v organe društva so napovedane za 26. 2. 2020), predlagana je lista članov za
predsedstvo ISOC.SI. Vsi člani so povabljeni, da na poštni seznam društva pošljejo
svoje predloge najkasneje do 30.1.2020.
• V planu aktivnosti za l.2020 so napovedane dve delavnici (priloga). Spletne strani
društva se bodo posodabljale z tekočimi novicami in
aktivnostmi Združenja
ISOC.SI.
• Član društva se bo udeležil letnega sestanka evropskih nacionalnih društev Internet
Society. Prijave članov za udeležbo so dobrodošle.
• Člani društva bodo sodelovali tudi v aktivnostih »SIG Internet governace group« in
se udeležili konference, ki bo vzporedni dogodek letnega sestanka društev Internet
Society.
• V marcu 2020 se predvideva organizacija seminarja: »Predstavitev orodja za
odkrivanje ranljivih spletnih strani«.
• So-organizacija lokalne konference »ICT protection, Security and SMEs need,
september 2020.
• Za obeležje Evropskega tedna varnosti bo organizirana delavnice: »Lažne novice,
sovražni govor in novosti v najbolj popularnih socialnih omrežjih, oktober 2020.
• Predvideva se vključevanje v nove interesne skupine v okviru Internet Society. (SIG);
poudarja se pomen zdrave hrane in okolja. Člani so vabljeni, da se vključijo v
interesne skupine www.isoc.org
• Društvo bo na podlagi plana aktivnosti za leto 2020 in na podlagi že izkazanih
aktivnosti v letu 2019 ponovno zaprosilo za donacijo iz fonda Internet Society
(Application for administration funding«). Donacija je potrebna za tekoče poslovanje
društva.
• Aktivnosti in poročila se bodo tekoče vnašala v portal www.isoc.org in na spletne
strani Združenja ISOC.SI.
Ad. 4
Predlagani člani kandidacijske liste za volitev organov društva ISOC.SI (lista je odprta in vsi
člani ISOC.SI vabljeni, da podajo svoje kandidate:
Člani predsedstva:
1. Janja Jakončič
2. Tatjana Martun
3. Tanja Pavleska
4. Primož Cigoj
5. Borka Jerman Blažič
Člani nadzornega odbora:
1. Mirjana Kregar

2. Žiga Knap
3. Andrej Jerman Blažič
Ad. 5
Pod razno je bila izpostavljena problematika prodaje Internet Society domene TLD .org
strani Internet Society podjetju Ethos.org. Potrditev kupo-prodajnega dogovora bo
obravnavan na ICANN-u in odločitev bo sledila v naslednjih mesecih. Člani so poudarili tudi
potrebo po večji prepoznavnosti društva v nacionalnem in lokalnem okolju. Ponovno je
beseda nanesla na morebitni podmladek društva, ki bi naj v kratkih, večkrat ponavljajočih se
prispevkih v lokalnih časopisih širil poslanstvo Združenja ISOC.SI in tudi Internet Society.
Letni sestanek članov Združenja ISOC.SI se je zaključil ob 18:45.

Zapisničarka:
Tatjana Martun

Predsednica:
Borka Jerman Blažič

Overiteljica zapisnika:
Janja Jakončič Faganel

Ljubljana, 15. 1. 2020

