
Zapisnik letnega sestanka Združenja za računalniške komunikacije  ISOC.SI 
 
Dne, 28. 2. 2022 je potekal letni sestanek članov Združenja ISOC.SI, ki se je začel  ob 14:00 
 
Prisotni:       Opravičeno odsotni: 
1. Borka Jerman Blažič      Sašo Nožič Serini 
2. Tanja Pavleski 
3. Andrej Jerman Blažič 
4. Janja Jakončič  
5. Samed Bajrić 
6. Neda Bogdanović 
7. Tatjana Martun 
 

Dnevni red: 
 
1. Pregled aktivnosti združenja  v letu 2021 
2. Predstavitev in potrditev finančnega poročila Združenja ISOC.SI za l.2021 
3. Plan dela za leto 2022 
4. Razprava in  predlog     članov društva ISOC.SI  v   odboru  Slovenia Chapter  

(članstvo združenja v Internet society) 
 
Prisotni člani so sprejeli predlagani dnevni red.   

 
Ad. 1 

 
Borka Jerman Blažič je na kratko članom društva predstavila  aktivnosti združenja  v letu 
2021 s povdarkom na dogodku/proslavi  ob 30. letnici vzpostavitve prve internetne linije, ki 
je bila organizirana skupaj z Institutom Jožef Stefan 24. novembra 2021. Delovanje združenja  
in njegove aktivnosti so predstavljeni na  uporabniškem portalu Internet Society 
(http://internetsociety.org), ter v novicah in  v  dokumentih na  spletni strani združenja 
ISOC.SI  (http://www,isoc.s). V l.2021 je Slovenia Chapter   od   komisije društva  Internet 
Society, ki ocenjuje  aktivnost posameznih članic, dobila   najvišo oceno  in   naziv  »Gigabit 
Chapter«.  
 

Ad. 2 
 

Tatjana Martun je predstavila  finančno  poročilo za  leto 2021. Odhodki  združenja  so 
v l.2021  bili za 670 EUR višji od višine sprejete  donacije, ki je namenjena administraciji  
Slovenia Chapter in  finansiranju stroškov  združenja, kot so: stročki računovodkinje, 
tajništva, vzdrževanju spletne strani zdruežanja, poročanju na portalu internetsociety.org in  
še za bančne  stroške vodenje   računa v  NLB.   
 
Finančno poročilo je bilo sprejeto  z opombo, da se izpad dohodkov v l.2021 pokrije v l.2022. 
Poročilo je bilo poslano   na AJPES. 

Ad. 3 
 

http://internetsociety.org/


Plan dela, ki ga je pripravila Borka Jerman Blažič je bil sprejet z uredniškimi piopravki.   
Vsebina sprejetega plana je sledeča:  
 

• Nadaljevanje  projekta  - študija o znanju na področju  kibernetske varnosti med  
dijaki v Sloveniji  in  izdelava priporočila za vključitev izbranih  vsebin o kiberentski 
varnosti v nove učne programe, ki so v pripravi v Sloveniji, izvedba: Janja Jakončič.   

• Priprarva predloga za finansiranje aktivnosti v zvezi z izobraževanjem mladih na 
področju kibernetske varnosti, na razspis fundacije Internet Society: izvedba Janja 
Jakončič, Tatjana Martun  

• Organizacija in izvedba delavnice: Izobraževanje o kibernetski varnosti za mlade 
v Sloveniji: izvedba Janja jakončič 

• Poročanje o aktivnosti Slovenia Chapter  v   portal Internet Society 
(https://www.internetsociety.org), izvedba: Borka Jerman Blažič.  

• Vzdrževanje domače spletne strani (http://www.isoc.si) na podlagi novic oziroma 
dokumentov, ki jih predlagajo člani združenja: izvedba Andrej Jerman Blažič 

• Sodelovanje v  aktivnostih posebnih skupin  društva Internet Society Special Interest 
Groups: SIG Internet governance, SIG  Educationa,  SIG Cybersecurity, SIG 
Governance  in SIG accessibility, izvedba:  vsi  člani ISOC.SI, ki so se prijavili 
v članstvo  posamezne skupine.   

• Organizacija aktvnosti  v oktobru  2022 v počastitev  Evropskega meseca kibernetske 
varnosti.  

• Druge aktivnosti članov 
 
 
Ad.4  

 
 
Po dolgi razpravi so se prisotni člani dogovorili za naslednji seznam  delegatov v odboru, ki 
ga določajo pravila  za delovanje Slovenia Chapter v mednarodnem društvuInternet Society 
(Chapter officers): 
 
Predsednica: Janja Jakončič, dipl.math 
Portal internetsociety.org: prof.Borka Jerman Blažič 
Web page isoc.si: dr.Andrej Jerman Blažič 
Secretary/support:Tatjana Martun 
Član: dr.Tanja Pavleska 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen  ob 15:20 
 
 

https://www.internetsociety.org/
http://www.isoc.si/
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