ACM Slovenija
Slovenian Chapter of ACM

ZAPISNIK SKUPŠČINE DRUŠTVA ACM Slovenija
18.3.2008 ob 17.00 v prostorih FRI, Jadranska 21, Ljubljana

Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
3. Poročilo predsednika in tajnika
4. Poročilo odborov
5. Poročilo volilne komisije
6. Volitve
7. Razno
Ob začetku skupščine ob 17.15 je bilo ugotovljeno, da skupščina ni sklepčna, zato se je v skladu s 17.
členom statuta zasedanje odložilo za 30 minut. V tem času so potekali neformalni razgovori in razprava o
temah povezanih z društvom in njegovim delovanjem med člani društva. Ob 17.45 je bilo ugotovljeno, da
je skupščina sklepčna, saj je bilo prisotnih 14 članov. Seznam prisotnih z vabilom na skupščino je priloga
tega zapisnika.
Skupščino je vodil dosedanji predsednik prof.dr. Ivan Rozman do izvolitve novega predsednika prof.dr.
Matjaža Gamsa, ki jo je vodil v nadaljevanju.
AD 1 Podan je bil predlog dnevnega reda in predlogi za imenovanje zapisnikarja – prof.dr. Tatjana Welzer
in dveh overoviteljev zapisnika: prof.dr. Boštjan Vilfan in Mitja Luštrek.
SKEP 1: Skupščina soglasno potrdi dnevni red, zapisnikarja - prof.dr.Tatjana Welzer in overitelja:
prof.dr. Boštjan Vilfan in Mitja Luštrek

AD2 Tatjana Welzer je podala povzetek zapisnika zadnje seje. Razprava.
SKLEP 2: Skupščina soglasno potrjuje zapisnik pretekle skupščine.

AD3 Dosedanji predsednik prof.dr.Ivan Rozman, je podal poročilo o opravljenem delu za obdobje
predsednikovanja od 14.10.2004 do 11.3.2008. Poročilo je priloga tega zapisnika. Razprava.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da bi bilo potrebno več storiti za promocijo društva, povečanje članstva in
ureditev članskih seznamov. Prav tako pa je bilo opozorjeno na dejstvo, da bi bilo potrebno bolj
izkoriščati možnosti ACM-ove knjižnice in predvsem učnih pripomočkov.
Poročilo je podal dosedanji tajnik prof.dr. Tatjana Welzer. Poročilo je priloga tega zapisnika. Predstavila
je aktivnosti poročanja mednarodnemu združenju ACM in različnim slovenskim inštitucijam (AJPES).
Razprava.
SKLEP 3: Skupščina z enim vzdržanim glasom sprejme poročilo predsednika in tajnika
AD 4 Nadzorni odbor je 27.2.2008 pregledal poslovno poročilo društva za leto 2007 in ugotovil, da
društvo ni imelo finančnih transakcij, prav tako pa ni ugotovil nepravilnosti.
SKLEP 4: Skupščina soglasno sprejme poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2007.

AD 5 Po razpravi na IO 17.1.2008 in pogovoru s kandidati je bila posredovana naslednja lista kandidatov
za člane IO, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča:
Predsedstvo:
Pretekli predsednik (dosedanji predsednik): Ivan Rozman, FERI
Predsednik: Matjaž Gams, IJS
Podpredsednik: Marko Petkovšek, FMF
Tajnik: Mitja Luštrek, IJS
Izvršni odbor:
Andrej Brodnik, FRI
Andrej Kuščer, Marg (ali Andraž Bežek)
Franci Solina, FRI
Joze Rugelj, PEF
Branko Kavšek, FAMNIT
Borut Žalik, FERI
Nadzorni odbor:
Dunja Mladenič, predsednik, IJS
Saša Divjak, FRI
Marko Grobelnik, IJS
Častno razsodišče:
Primož Jakopin, predsednik, FF
Jože Korelc, FGG
Matija Lokar, FMF

Razprava. V razpravi Andrej Kuščer predlaga da zasede mesto kandidata za člana IO Andraž Bežek. Lista
se dopolni še s kandidatoma iz vrst študentov: Jasna Plantan, FRI in Marko Hölbl, FERI.
SKLEP 5: Skupščina soglasno sprejme liste kandidatov za Predsedstvo, IO, Nadzorni odbor in Častno
razsodišče, ki so popolne in zaprte.
SKLEP 6: Skupščina soglasno sprejme sklep, da se o listah se glasuje javno

AD6 V skladu s Sklepom 6 se izvedejo volitve.
SKLEP 7: Skupščina je soglasno vse kandidate izvolila za člane Predsedstva, IO, Nadzornega odbora in
Častnega razsodišča. Predsednik ACM Slovenija je prof.dr. Matjaž Gams. Predsednik prevzame vodenje
skupščine.
Predsednik prof.dr. Matjaž Gams se zahvali prof.dr. Ivanu Rozmanu za vodenje društva v obdobju 20042008 in mu podeli plaketo v zahvalo.
Predsednik prof.dr. Matjaž Gams predstavi program dela in dodatne sodelavce za nekatere aktivnosti
PROGRAM DELApredsednika društva ACM Slovenija - prof.dr. Matjaža Gamsa
1. ACM Slovenija naj postane oz. se uveljavi kot krovno združenje v slovenskem prostoru
2. Tekmovanja s področja računalništva in informatike za različne nivoje izobraževanja, potekajo pod
sponzorstvom ACM Slovenija. Za aktivnosti vodenja tekmovanj so predlagani doc.dr. Andrej Brodnik,
FRI kot predsednik delovne komisije in člana Matej Črepinšek, FERI in Janez Brank, IJS.
3. Soorganizacija konference Informacijska družba je ena izmed najpomembnejših aktivnosti. Podan je
predlog da se na konferenci ID 2008 podeli nagrada/priznanje prof.dr. Ivanu Rozmanu in prof.dr. Francu
Solini.
4. Sodelovanje z revijo Informatica, ki jo izdaja SDI se naj poglobi v obliki priprave posebnih številk in s
sodelovanjem pri recenziranju.
5. Povečati je potrebno prisotnost v javnosti oz. javnost seznaniti s stališči društva in aktivnostim. To naj
bo stalna aktivnost. Društvo ACM Slovenija bo predstavilo svoja stališča o vseh interesnih področij.
Opozarali bomo tudi na pomembne dogodke iz zgodovine in sedanjosti.
6. Posodobiti je potrebno spletno stran ACM Slovenija, da bo omogočala boljšo komunikacijo med
članstvom.
7. V članstvo je potrebno pritegniti več predstavnikov iz gospodarstva in vrst študentov tako diplomskih
kot podiplomskih.
8. Na osnovi obstoječih osnutkov slovarčka, je potrebno nadaljevati začeto delo.
9. Društvo ACM Slovenija bo več sodelovalo in se povezovalo s SDI (Slovensko društvo Informatik) in
morebitnimi podobnimi društvi v točkah skupnega preseka.
Razprava.
SKLEP 8: Skupščina soglasno sprejme sklep o ustanovitvi komisije za tekmovanja pri društvu ACM
Slovenija. Komisijo vodi Andrej Brodnik, FRI; člana pa sta Matej Črepinšek FERI in Janez Brank, IJS
SKLEP 9: Skupščina soglasno sprejme program dela predsednika prof.dr. Matjaža Gamsa.

AD 7 Za zaključek skupščine je Matej Guid predaval o rezultatih raziskave: "Računalniška analiza
svetovnih šahovskih prvakov" v kateri je predstavil rezultate računalniške analize svetovnih šahovskih
prvakov, ki sta jo izvedla skupaj s prof. dr. Ivanom Bratkom. Raziskava skuša podati bolj objektiven
odgovor na vprašanje, kdo je bil najboljši šahist vseh časov, in je naletela na številne odmeve po svetu.
Predstavitev je bila odmevna tudi na skupščini in je vzbudila zanimivo razpravo.
Skupščina se je zaključila ob 18.55. Ob zaključku skupščine sta se prof.dr. Ivan Rozman in prof.dr. Matjaž
Gams zahvalila gostitelju dekanu FRI prof.dr. Francu Solini in organizatorju doc.dr. Andreju Brodniku.

PRILOGE ZAPISNIKA:
-

Poročilo predsednika
Vabilo s seznamom prisotnih
Poročilo tajnika

Zapisala: prof.dr. Tatjana Welzer
Maribor 4.4.2008

Overil: prof.dr. Boštjan Vilfan
Ljubljana, ____________________

Overil: Mitja Luštrek
Ljubljana, ____________________

