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1. Pregled aktivnosti Slovenskega društva za elektronske komunikacije 

1.1. Leto 2016 

— 18. 02. 2016: Seja Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora SIKOM 
— 03. 03. 2016: Seja PO in OO VITEL 
— 16. in 17. 05. 2016: 32. delavnica o telekomunikacijah VITEL: Pametna omrežja informacijske družbe; 

Brdo pri Kranju 
— 10. 08. 2016: Seja OO VITEL 
— 05. 10. 2016: Seja Izvršilnega odbora in Nadzornega odbora SIKOM 
— 19. 10. 2016: Ogled Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu v okviru Tehniškega muzeja 

Slovenije 
— 10. 11. 2016: Nacionalni posvet Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom: Slovenija v 

četrti industrijski revoluciji, četrtek, 10. novembra 2016, v organizaciji Vlade Republike Slovenije 
(udeleženci Ana Robnik, Tomi Mlinar, Nikolaj Simič) 

1.2. Leto 2017 

— 20. 02. 2017: Sodelovanje na sestanku z generalnim sekretarjem ITU-T g. Houlin-om Zhao-m v organizaciji 
MJU in Direktorata za informacijsko družbo na MJU. 

— 25. 04. 2017: Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
— 22. in 23. 05. 2017: 33. delavnica o telekomunikacijah VITEL: Omrežja 5G za digitalno preobrazbo; 

Brdo pri Kranju 
— 17. maj – Dan informacijske družbe, obeležitev dneva informacijske družbe v okviru 32. delavnice o 

telekomunikacijah VITEL, v organizaciji Direktorata za informacijsko družbo na MIZŠ in SIKOM 
— 17. maj – Svetovni dan IKT, obeležitev dneva informacijske družbe v organizaciji Katedre za informacijske 

in komunikacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani 
— 20. 11. 2017: Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
— 22. 11. 2017: Seja OO VITEL 

1.3. Leto 2018 

— 26. 03. 2018: Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
— 14. in 15. 05. 2018: 34. delavnica o telekomunikacijah VITEL: Zaupanja vreden internet; 

Brdo pri Kranju 
— 30. 09. 2018 Strokovna ekskurzija na Oddajnik Pohorje v okviru odprtih vrat RTV Slovenija v organizaciji 

RTV Slovenija, PE Oddajniki in zveze ter SIKOM 
— 22. 10. 2018: Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

1.4. Leto 2019 

— 17. 04. 2019: Seja Sveta Vlade Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
— 20. in 21. 05. 2019: 35. delavnica o telekomunikacijah VITEL: Uporabna vrednost interneta vsega; 

Brdo pri Kranju 
— 05. 09. 2019: Seja za pripravo Občnega zbora SIKOM 

2. Pregled ostalih aktivnosti 

2.1. Delavnice o telekomunikacijah VITEL 

Organizacija delavnic o telekomunikacijah VITEL je potekala v okviru programskega odbora in organizacijskega 
odbora. Število članov obeh odborov smo zmanjšali in s tem povečali učinkovitost dela obeh odborov. 
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Odbora sta se sestajala bodisi v polni sestavi, še večkrat pa v okrnjeni sestavi, v kateri s večinoma trije člani 
opravili večino dela pri organizaciji. Odbora sta se sestajala pol leta pred vsakim dogodkom po potrebi, 
večinoma na teden do dva tedna. 

Delavnice o telekomunikacijah VITEL so po letih prikazovanja negativnega finančnega rezultata po izločitvi iz 
računovodstva preko Elektrotehniške zveze Slovenije začele izkazovati soliden pozitiven rezultat, kar je 
omogočilo društvu tudi organizacijo dodatnih strokovnih aktivnosti. 

2.2. Poslovanje 

Po izločitvi finančnega poslovanja izpod okrilja Elektrotehniške zveze Slovenije je društvo organiziralo lastno 
vodenje računovodskih poslov in s tem zagotovilo popolno transparentnost poslovanja. 

Društvo je preneslo vse finančno poslovanje na svoj lasten transakcijski račun. S tem smo omogočili popolno 
transparentnost in sproten vpogled v finančno poslovanje društva. 

Finančno poslovanje in s tem saldo na transakcijskem računu društva sta od leta 2015 dalje ves čas pozitivna, 
ker je nedvomno bistven napredek v primerjavi z vsemi prejšnjimi leti od ustanovitve društva dalje, ko je bilo 
finančno stanje društva ves čas megleno in dostikrat predstavljeno kot negativno. 

Celovit pregled finančnega poslovanja in stanja na transakcijskem računu društva je podan v finančnem 
poročilu blagajnika društva. 

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju društva so javni in jih lahko na zahtevo dobi vsak član društva. 

2.3. Sodelovanje z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) 

Društvo še vedno sodeluje z EZS na vseh področjih, kjer je to potrebno. Sodelovanje temelji na formalnem 
članstvu društva SIKOM v EZS, poleg tega pa tudi na medsebojnem sporazumu o sodelovanju. Ta sporazum do 
danes še ni bil podpisan, zapleta se pri medsebojnih finančnih obveznostih, predvsem pa pri ceniku storitev, ki 
naj bi jih opravljala EZS za društvo pri organiziranju dogodkov. 

Ne glede na te zaplete društvo vsaj formalno sodeluje z EZS pri organizaciji dogodkov VITEL, kjer kot 
soorganizatorja navaja poleg društva SIKOM tudi EZS. 

2.4. Komunikacija z interno in zunanjimi javnostmi 

V letu 2016 je posebej imenovana skupina članov društva oblikovala nove vsebine in postavila novo sodobno 
spletno stran društva SIKOM. 

Na tej spletni strani se nahajajo obvestila o društvu, o dogodkih, ki jih organizira društvo, pa tudi dokumenti ter 
fotografije s teh dogodkov. 

Spletna stran društva SIKOM gostuje na strežnikih ARNES-a, ki nam po posebni odobritvi za brezplačno 
gostovanje prijazno omogoča gostovanje brez plačila stroškov kot neprofitni organizaciji civilne družbe, ki si v 
skladu s statutom društva prizadeva za promocijo informacijsko-komunikacijskih tehnologij v državi in za dvig 
strokovnega znanja strokovnjakov s tega področja. 

2.5. Drugi strokovni dogodki in aktivnosti 

Društvo sodeluje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov, pri čemer se je udeleževalo več sestankov v 
okviru pristojnih ministrstev, organiziralo pa je tudi okrogle mize in posvete, na katerih so udeleženci 
izoblikovali pripombe in predloge na predložene akte. Večina teh predlogov je bila v kasnejših postopkih tudi 
sprejeta. 

Društvo ima svojega predstavnika v Svetu Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Naloga Sveta je obravnava vseh možnih vidikov naravnih in drugih nesreč, med njimi tudi vidikov 
telekomunikacij in informatike ter kibernetske varnosti, ter svetovanje Vladi Republike Slovenije pri reševanju 
vprašanj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Potem, ko je društvo razčistilo svoje finančno stanje in prešlo na lastno finančno poslovanje, smo lahko začeli 
organizirati tudi druge strokovne dogodke, ki sicer zahtevajo določena finančna sredstva. Do sedaj je društvo 
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organiziralo dve strokovni ekskurziji, z njihovo organizacijo pa namerava nadaljevati tudi v prihodnje v okviru 
razpoložljivih finančnih sredstev. 
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