ZAPISNIK

redne letne skupščine društva ACM Slovenija, ki je bila v četrtek, 28. oktobra 2010, ob 13.00 v Oranžni sobi IJS.
Prisotni: Robert Blatnik, Andrej Brodnik, Matjaž Gams, Primož Jakopin,
Matija Lokar, Dunja Mladenić, Marko Petkovšek, Bogdan Pogorelc, Tomaž
Pisanski, Aleksander Pivk.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika zadnje skupščine
Poročilo predsednika in tajnika
Poročilo odborov in komisij
Poročilo volilne komisije
Volitve
Razno

Zaradi nesklepčnosti se je skupščina začela ob 13.30.
Prisotni so soglasno izvolili delovno predsedstvo v sestavi Primož JAKOPIN,
Matija LOKAR in Tomaž PISANSKI (predsednik). Za zapisnikarja so izbrali
Marka PETKOVŠKA, za overovatelja zapisnika pa Andreja BRODNIKA in
Matjaža GAMSA.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1. Zapisnik zadnje skupščine z dne 12. oktobra 2009 je bil soglasno potrjen.
Ad 2. Predsednik ACM Slovenija Matjaž GAMS je poročal o delu društva v
preteklem letu. Zaradi odsotnosti tajnika Mitja Luštreka je podal tudi tajnikovo
poročilo.
• Tajnik je predložil Letno poročilo društva za leto 2008 tako matičnemu
društvu ACM kot tudi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Davčni upravi Republike Slovenije (DURS) pa
je oddal Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 .
• Prijava centra odličnosti Inteligentne storitve informacijske družbe na
javni razpis MVZT za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013, ki
je bil zaključen 23. 6. 2009, kljub kvaliteti žal ni uspela. Več možnosti za
uspeh ima prijava na javni razpis MVZT za razvoj kompetenčnih centrov
v obdobju 2010–2013, ki je bil zaključen 20. 9. 2010.
• Računalniški slovarček ACM je bil povezan s slovarčkom Slovenskega
društva Informatika, tako da je uporabniku avtomatično na voljo unija
obeh podatkovnih baz.
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Pobuda: Člani ACM naj spodbujajo doktorande s področja računalništva
in informatike, da bi v slovarček vpisovali gesla iz svojih disertacij.
• Revija Informatica si prizadeva za vključitev na seznam SCI.

Pobuda: Člani ACM naj spodbujajo doktorande s področja računalništva
in informatike, da bi reviji pošiljali dvostranske povzetke svojih disertacij.

• Računalniški seminarji:

Pobuda: Člani ACM naj aktivno (s predavanji) sodelujejo na
Solomonovem seminarju in Sredinem seminarju.

• Konferenca Information Society: Letošnja konferenca, ki je imela 10 podkonferenc, je lepo uspela. Nagrado za življenjsko delo je dobil Tomaž
Kalin, nagrado za tekoče delo pa Marko Grobelnik.
Sklep: Društvo ACM Slovenija v letu 2011 predlaga za nagrado za življenjsko delo Vladimirja Batagelja in Tomaža Pisanskega, za nagrado za
tekoče delo pa Andreja Brodnika.
Ad 3. Predsednik Komisije za tekmovanja Andrej BRODNIK je poročal o
izvedenih tekmovanjih iz programiranja.
• Srednješolsko tekmovanje iz računalništva (RTK) je bilo na šolski ravni
izvedeno 29. januarja 2010 na sodelujočih šolah, na državni ravni pa 27.
marca 2010 v Ljubljani (IJS, FRI, FMF), Mariboru (FERI) in Kopru
(FAMNIT).
Na pogovoru z ZOTKS in direktorjem Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih MŠŠ je bil dosežen dogovor, da se ekipo za
udeležbo na mednarodni olimpiadi iz informatike (ki je bila letos od 14. do
21. avgusta v Waterlooju v Kanadi) določi na izbirnem tekmovanju med
najbolje uvrščenimi na obeh tekmovanjih. Najboljši slovenski udeleženec
olimpiade je bil Luka Ham, ki je prejel srebrno medaljo.
• Na univerzitetnem tekmovanju iz računalništva (UPM), ki je potekalo v
soboto, 23. oktobra 2010 na FRI v Ljubljani, je zmagala ekipa Undefined
v sestavi Tomaž Hočevar (FRI UL), Gašper Zadnik (FMF UL) in Matjaž
Leonardis (Gimnazija Bežigrad, Ljubljana). Regijskega prvenstva, ki bo
19. novembra v Wroclawu na Poljskem, se bo udeležilo 5 ekip (tri z UL
ter po ena z UM in UP). Svetovni finale bo potekal od 27. februarja do 4.
marca 2011 v Šarm el-Šejku v Egiptu.
Regijsko prvenstvo bo prihodnja tri leta organizirala Hrvaška, nato pa bo
na vrsti Slovenija.
• Osnovnošolsko tekmovanje iz računalništva pod imenom Bober v začetku
2. semestra pripravlja Jože Rugelj. Njegov poziv za udeležbo je naletel na
zelo dober odziv s strani učiteljev RI.
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V razpravi je Matija LOKAR predlagal, da bi poziv poslali tudi diplomantom
programa DIRI. Andrej BRODNIK je pojasnil, da bo letos tekmovanje potekalo
poskusno v manjši skupini.
Andrej BRODNIK je predlagal, da društvo ACM Slovenija na prihodnjem
tekmovanju iz računalništva prvim trem v 3. skupini RTK ter članom/icam
zmagovalne ekipe na UPM za nagrado podeli letno študentsko članarino
vključno z dostopom do ACM-ove digitalne knjižnice.
Sklep: Člani ACM Slovenija naj vsak pri svoji domači ustanovi poskušajo zagotoviti sredstva za nagrade v skupni višini šestih študentskih članarin z dostopom
do ACM Digital Library.
Predsednica Nadzornega odbora Dunja MLADENIĆ je poročala, da odbor
pri delu društva v času od zadnje skupščine ni zaznal nepravilnosti.
Predsednik Častnega razsodišča Primož JAKOPIN je poročal, da razsodišče
v času od zadnje skupščine ni prejelo nobene pobude za razsojanje.
Ad 4. Predsednik Volilne komisije Matija LOKAR je predstavil kandidatno
listo za funkcije v ACM Slovenija. Do četrtka, 28. oktobra 2010, ob 12h je
komisija prejela naslednje kandidature:
Predsednik: Marko Petkovšek, FMF
Podpredsednik: Andrej Brodnik, FRI
Tajnik: Matija Pretnar, FMF
Izvršni odbor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andraž Bežek, Marg
Andrej Brodnik, FRI (podpredsednik)
Matjaž Gams, IJS (predhodni predsednik)
Branko Kavšek, FAMNIT
Domen Mongus, študent FERI
Marko Petkovšek, FMF (predsednik)
Matija Pretnar, FMF (tajnik)
Jože Rugelj, PEF
Franc Solina, FRI
Borut Žalik, FERI

Nadzorni odbor:
1. Dunja Mladenić, IJS (predsednica)
2. Saša Divjak, FRI
3. Marko Grobelnik, IJS
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Častno razsodišče:
1. Primož Jakopin, FF (predsednik)
2. Jože Korelc, FGG
3. Matija Lokar, FMF
Ad 5. Vsi kandidati in kandidatke na kandidatni listi so bili soglasno izvoljeni,
z naslednjima dostavkoma:
1. Matija Pretnar nastopi funkcijo tajnika ACM Slovenija z dnem, ko
postane član ACM.
2. Eno mesto v Izvršnem odboru se rezervira za študenta/tko s FRI. Za
izbiro kandidata/tke se pooblasti Andreja Brodnika.
Ad 6. Pobuda predsednice društva SLAIS (Slovenian Artificial Intelligence
Society) Dunje Mladenić za sodelovanje in medsebojno podporo obeh društev
je bila z zadovoljstvom sprejeta.
Skupščina je bila zaključena ob 14.30.

Zapisal:
Marko Petkovšek

Overila:
Andrej Brodnik

Matjaž Gams
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Fakulteta za matematiko in fiziko
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28. oktober 2010

Marko Petkovöek
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Ozaveö anje

Ministrstva
Parlament
Javnost
Druötva, akademije
Inötituti, univerze, öole

Marko Petkovöek
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Tekmovanja

Komisija za tekmovanja
Fakultetna ACM tekmovanja - Univerzitetni programerski
maraton (UPM)
Poûivitev ötudentskega dela ACM
Srednjeöolska ACM tekmovanja

Marko Petkovöek
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Konference in publicistika

Konferenca Informacijska druûba
Ra unalniöki slovar ek po vzoru Wikipedie
(http://dis-slovarcek.ijs.si/)
Revija Informatica (http://www.informatica.si/)

Marko Petkovöek
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