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Zapisnik 

11. rednega občnega zbora Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM) 

 

ki je bil v sredo, 24. 03. 2021 ob 18h. Občni zbor je tokrat zaradi epidemije ter veljavnega odloka o omejitvi 
zbiranja ljudi potekal na daljavo z uporabo programske platforme Zoom.  

Na redni občni zbor so bili vabljeni vsi člani društva. Vabljenih je bilo 117 članov. 

 

Uvodno predavanje 

Uvodoma je predsednica društva Vesna Prodnik pozdravila vse navzoče člane društva in se zahvalila za udeležbo. 
Navzočih je bilo 23 članov društva, kar je manj kot polovica članov, zato smo obravnavo točk dnevnega reda 
preložili na 18.30h. V vmesnem času smo imeli predavanje Marka Hrena, predstavnika Službe Vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) o procesu programiranja Strategije pametne specializacije S4 ter 
predstavitev osnovnih informacij o večletnem finančnem okviru VFO, Sklada za okrevanje in odpornost – 
Recovery & Resillience Fund – RRF in Sklada za pravični prehod – Just Transition Fund – JTF. 

Predstavitev je skupaj s prilogami k posameznim točkam dnevnega reda objavljena na spletni strani društva: 
https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Ad 1. Ugotavljanje sklepčnosti in predlog dnevnega reda občnega zbora 

Ob 19.00 h je na seji občnega zbora bilo prisotnih 28 članov, kar je po statutu zadostovalo za sklepčnost. 

Predsednica društva Vesna Prodnik je predlagala naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

2. Poročilo o delu društva v l. 2020  

3. Poročilo o finančnem poslovanju društva za l. 2020  

4. Poročilo Nadzornega odbora za obdobje 1.1.2019 do 31.12. 2020 

5. Poročilo Disciplinske komisije  

6. Program dela društva za l. 2021 

7. Finančni načrt za l. 2021 

8. Razno 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Volitve delovnega predsedstva 

Na predlog predsednice društva je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi: Alojz Hudobivnik – 
predsednik, Ana Robnik in Boštjan Batagelj – člana. Vodenje občnega zbora je prevzelo delovno predsedstvo. 

 

Volitve zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika 

Na predlog predsednika delovnega predsedstva so bili izvoljeni: 

― zapisnikar: Ivica Kranjčević; 

― overovatelja zapisnika: Nikolaj Simič in Tomi Mlinar. 

 

https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/
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Ad 2 Poročilo o delu društva v l. 2020 

Predsednica društva je predstavila Poročilo o delu društva SIKOM za leto 2020. Predstavila je najpomembnejše 
opravljene naloge društva. 

 

Poročilo o delu društva SIKOM za l.2020 je objavljeno na spletni strani društva: https://www.drustvo-sikom.si/za-
clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Sklep:  

Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o delu društva SIKOM za l.2020. 

 

Ad 3 Poročilo o finančnem poslovanju društva za l.2020 

Poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za l.2020 je predstavil blagajnik društva Tomi Mlinar. Društvo je 
imelo prihodke in odhodke, ki so razvidni iz samega poročila. 

 

Poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za l.2020 je objavljeno na spletni strani društva: 
https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Sklep: 

Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za leto 
2020. 

 

Ad 4 Poročilo Nadzornega odbora društva 

Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora, dr. Dušan Caf. Izpostavil je priporočila Nadzornega odbora za 
Izvršilni odbor društva, ki se nanašajo na finančno poslovanje in poročanje o finančnem poslovanju društva ter 
na uskladitev poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

Poročilo Nadzornega odbora je objavljeno na spletni strani društva: https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Sklepa: 

Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Nadzornega odbora društva SIKOM za obdobje 
1.1.2019 do 31.12.2020. 

Občni zbor nalaga Izvršilnemu odboru, da na prvi naslednji seji obravnava priporočila Nadzornega odbora in 
sprejme vse potrebne sklepe ter sproži vse potrebne aktivnosti za njihovo uresničenje.  

 

Ad 5 Poročilo Disciplinske komisije 

Poročilo je podal predsednik komisije Janez Keršmanc. 

Poročilo Disciplinske komisije je objavljeno na spletni strani društva: https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

Član Izvršilnega odbora Nikolaj Simič je sprožil vprašanje neplačevanja članarine in s tem povezanega statusa 
člana društva. Temu je sledila živahna razprava, v kateri so bile podane številne ideje in predlogi glede ureditve 
statusa članstva v društvu, pridobivanja novih članov, pomladitve članstva, boljšega informiranja članstva glede 
prednosti, ki jih prinaša članstvo v društvu. 

 

Sklepi: 

Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Disciplinske komisije društva SIKOM za l. 2020. 
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Občni zbor nalaga Izvršilnemu odboru da na prvi naslednji seji obravnava vprašanje neplačevanja članarine in s 
tem povezanega statusa člana društva. Pri tem naj upošteva na občnem zboru podane številne ideje in predloge 
glede ureditve statusa članstva v društvu, pridobivanja novih članov, pomladitve članstva, boljšega informiranja 
članstva glede prednosti, ki jih prinaša članstvo v društvu ter sprejme vse potrebne sklepe ter sproži vse potrebne 
aktivnosti za ureditev te problematike.  

Občni zbor nalaga Izvršilnemu odboru, da preveri status pogodbe z IEEE Com-Soc, ki je bila pred leti podpisana 
za določeno obdobje. 

 

Ad 6 Program dela društva za l.2021–2022 

Program dela društva za l. 2021–2022 je predstavila predsednica društva Vesna Prodnik. 

Program dela društva za l.2021–2022 je objavljen na spletni strani društva: https://www.drustvo-sikom.si/za-
clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Sklep: Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo program dela društva SIKOM za l. 2021–
2022 in naložili Izvršilnemu odboru, da ga dopolni z idejami, podanimi na Občnem zboru. Le-te so se nanašale na 
možnost širitve članstva oz. pridobivanje novih mlajših članov.  

 

Ad 7 Finančni načrt društva za l.2021–2022 

Predlog finančnega načrta društva za obdobje 2021–2022 je predstavil blagajnik društva Tomi Mlinar. 

Finančni načrt društva za obdobje 2021–2022 je objavljen na spletni strani društva: https://www.drustvo-
sikom.si/za-clane/ 

Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 11. občni zbor. 

 

Sklep: Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili finančni načrt društva SIKOM za obdobje 2021–
2022.  

 

Ad 8 Razno 

Člani so izmenjali stališča in informacije o delovanju omrežij in storitev elektronskih komunikacij v času 
pandemije, zlasti v luči šolanja na daljavo. Pozdravili so pospešeno uvajanje digitalizacije v vse pore življenja in 
opozorili na čedalje večje nerazumevanje in nepotrebne strahove pri uvedbi brezžičnih komunikacij in še posebej 
5G omrežij. Izpostavili so izjemno pomembnost strokovnosti, kompetentnosti in avtonomijo stroke, ki mora 
zagovarjati in se izboriti za strokovna stališča ne glede na pritiske družbenega okolja. 

 

Ljubljana, 31. 03. 2021 

 

Zapisnikar: Predsednik delovnega predsedstva: 

Ivica Kranjčević Alojz Hudobivnik 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

 

  

Nikolaj Simič 

 

Tomi Mlinar 
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