Zapisnik redne letne skupščine društva ACM Slovenija
25. oktobra 2012 ob 16.00 na Fakulteti za matematiko in fiziko, Ljubljana
Prisotni člani društva: Klemen Bajec, Andraž Bežek, Andrej Brodnik, Špela Cerar,
Matjaž Gams, Marko Grobelnik, Branko Kavšek, Jože Korelc, Alenka Krapež, Dunja
Mladenić, Marko Petkovšek, Matija Pretnar, Marko Robnik Šikonja, Jože Rugelj, Tine
Šukljan, Boštjan Žnidaršič

Dnevni red:
1. Poročilo o ustanovitvi Sekcije učiteljev računalništva in informatike
2. Poročila organov društva
3. Volitve organov društva
4. Razno
Zaradi nesklepčnosti se je skupščina začela ob 16.30.
Prisotni so soglasno izvolili delovno predsedstvo v sestavi: Jože KORELC
(predsednik), Matjaž GAMS, Dunja MLADENIĆ; zapisnikarja Matijo PRETNARJA ter
overitelja zapisnika Dunjo MLADENIĆ in Matjaža GAMSA.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1. Alenka KRAPEŽ je predstavila ustanovitev sekcije učiteljev računalništva in
informatike ter njene cilje in načrt dela. Sekcija je prejela zelo pozitiven odziv
akademskih in pristojnih institucij. Sekcija z aktivnostmi namerava začeti že v
tekočem šolskem letu, naslednji sestanek pa bo sklican kmalu po skupščini. Marko
Petkovšek je poročal, da je izvršni odbor ACM Slovenija na seji 27. septembra 2012
sekcijo imenoval za stalno sekcijo društva. Ustanovni člani sekcije za predsednico
sekcije predlagajo Romano VOGRINČIČ, učiteljico računalništva in informatike na
Gimnaziji Murska Sobota.
Sklep: Skupščina soglasno potrdi Romano VOGRINČIČ za predsednico sekcije
učiteljev računalništva in informatike.
Ad 2. Predsednik ACM Slovenija Marko PETKOVŠEK je poročal o delu društva v
preteklem letu. Pri tem je izpostavil uspešno organizacijo tekmovanj, ustanovitev
sekcije učiteljev in prenovo spletnih strani. Društvo je sodelovalo tudi pri izdajanju
revije Informatica in pri računalniškem slovarčku ter sponzoriralo nekaj konferenc s
področja računalništva in informatike. Poleg tega je omenil tudi povečanje
sodelovanja med evropskimi podružnicami ACM, željo društva po pridobitvi statusa,
da deluje v javnem interesu na področju raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ter
možno uvedbo finančnega poslovanja. Društvo je uspelo doseči vse cilje lanske
skupščine razen večjega povezovanja s sestrskimi organizacijami in uvedbe
finančnega poslovanja.
Tajnik Matija PRETNAR je poročal o predložitvi letnih poročil na Agencijo Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Davčno upravo Republike
Slovenije (DURS) in krovno društvo ACM.
Predsednik komisije za tekmovanja Andrej BRODNIK je poročal o izvedbi tekmovanj

na vseh stopnjah šolanja. Letošnji Univerzitetni programerski maraton se je začel
aprila in končal s finalnim tekmovanjem oktobra v Mariboru, na njem pa je
sodelovalo skoraj dvakrat toliko tekmovalcev kot lani. Še posebej vzpodbuden je
podatek, da so bile v vrhu ekipe z vseh univerz. Tako gre na srednjeevropsko
tekmovanje CERC, ki bo letos v Krakovu na Poljskem, šest ekip: tri z Univerze v
Ljubljani, dve z Univerze v Mariboru in ena z Univerze na Primorskem.
Novembra se je začelo tekmovanje Bober, ki se ga je udeležilo 3500 šolarjev in
dijakov od 4. razreda osnovne šole do 2. letnika srednje šole. Finale, ki se ga je
udeležilo približno 150 tekmovalcev, pa je potekal januarja. Po rezultatih se dekleta
odrežejo bolje od fantov, kar zna pozitivno vplivati na (sedaj premalo) enakomerno
zastopanost obeh spolov v področju. Po primerjavi z drugimi državami se Slovenija
po rezultatu uvršča v zgornjo tretjino (tekmovanje uradno sicer ni mednarodno,
vendar so tekmovanja sočasna, nekatere naloge pa so skupne). Za letošnje
tekmovanje Bober je bilo še pred koncem prijav prijavljenih že 7000 tekmovalcev.
Po finalu Bobra se je januarja začelo tudi tekmovanje RTK. Na njem je sodelovalo
okoli 300 srednješolcev in okoli 170 se jih je udeležilo tudi finala, ki je potekal zadnji
teden v marcu. Najboljši štirje posamezniki so odšli na srednjeevropsko olimpijado
(CEOI) na Madžarsko, kjer so se glede na dosežke uvrstili v tretjo četrtino. V
prihodnosti bi radi dosežke naših tekmovalcev izboljšali.
Predsednica nadzornega odbora Dunja MLADENIĆ je poročala, da je odbor
pregledal poslovno poročilo društva in ni našel nepravilnosti v poslovanju.
Član častnega razsodišča Jože KORELC je poročal, da razsodišče v času od zadnje
skupščine ni prejelo nobene pobude za razsojanje.
Sklep: Skupščina soglasno sprejema poročila predsednika, tajnika, komisije za
tekmovanja, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
Andrej BRODNIK je sporočil, da bodo z naslednjim letom poskusili na tekmovanju
Bober uvesti novo kategorijo Cicibober, ki bo namenjena učencem 1. triade osnovne
šole. Fakulteta za računalništvo in informatiko bo uvedbo podprla tudi s tem, da bo
devetim študentom predmeta Računalništvo v praksi podelila kreditne točke za
pripravo interaktivnih nalog, ki bi omogočile tekmovanje na tej stopnji.
Jože RUGELJ se je zahvalil učiteljem računalništva in informatike za pripravljenost
za sodelovanje na tekmovanju Bober in omenil, da so preko Urada za Slovence v
zamejstvu in po svetu stopili v stik z zamejskimi šolami in jih povabili na tekmovanje.
Ad 3. Delovno predsedstvo se je zahvalilo predsedniku in organom društva za
minulo uspešno delo in predlagalo njihovo razrešitev. Delovno predsedstvo je poleg
tega predlagalo, da so volitve javne.
Sklep: Skupščina soglasno sprejme razrešitev organov društva in potrdi javnost
glasovanja o izvolitvi organov društva.

Članica volilne komisije Alenka KRAPEŽ je predstavila kandidatno listo za organe
društva. Do 25. oktobra 2012 do 12h je komisija prejela naslednje kandidature:
Predsednik:
• Andrej Brodnik, UL FRI in UP FAMNIT
Podpredsednik:
• Andraž Bežek, Marg
Tajnik:
• Tine Šukljan, UP FAMNIT
Izvršni odbor:
• Matej Črepinšek, UM FERI
• Matjaž Gams, IJS
• Branko Kavšek, UP FAMNIT
• Alenka Krapež, Gimnazija Vič
• Marko Petkovšek, UL FMF
• Jože Rugelj, UL PeF
• Franc Solina, UL FRI
• Borut Žalik, UM FERI
• Janez Žibert, UP FAMNIT
Nadzorni odbor:
• Dunja Mladenić, predsednik, IJS
• Sasa Divjak, UL FRI
• Marko Grobelnik, IJS
Častno razsodišče:
• Primož Jakopin, predsednik, UL FF
• Jože Korelc, UL FGG
• Matija Lokar, UL FMF
Sklep: Skupščina soglasno potrdi izvolitev vseh kandidatov in kandidatk na listi.
Ad 4. Matjaž GAMS je poročal, da je revija Informatica zaprosila za vpis v SCI, in
hkrati pozval k večjemu sodelovanju slovenskih avtorjev. Računalniški slovarček je
bil posodobljen tako po vsebinski kot oblikovni plati in ostaja prosto dostopen. V
poročilu o multikonferenci Information Society je omenil, da se bo nagrada IS za
življenjsko delo poslej imenovala Michie-Turingova nagrada.
Dunja MLADENIĆ, predsednica SLAISa (Slovenian Artificial Intelligence Society), je
podrobneje poročala o podkonferenci 100 let Alana Turinga in 20 let SLAISa. Vse
člane društva je tudi povabila, da ji do 15. novembra pošljejo morebitne prispevke za
posebno številko revije Informatica, ki bo izšla ob tej priliki. Posnetke s konference
se bo kmalu dalo ogledati tudi na portalu videolectures.net. Na istem portalu bodo
objavljeni tudi posnetki pogovorov z slovenskimi raziskovalkami s področja
računalništva in informatike.
Matjaž Gams je poročal o bližajočih se volitvah v Državni svet Republike Slovenije in
prosil za podporo društva pri svoji kandidaturi za svetnika s področja znanosti.
Sklep: Skupščina soglasno podpre kandidaturo Matjaža GAMSA na volitvah v
Državni svet. Vodstvo društva izvede vse potrebne postopke za pridobitev
elektorskih glasov.

Andrej BRODNIK je poročal, da bodo kljub varčevanju predvideni stroški
organizacije tekmovanj letos znašali okoli 30.000 evrov, v bližnji prihodnosti pa nas
čaka še organizacija srednjeevropske olimpijade, za katero bomo potrebovali okoli
50.000 evrov. Želi si, da bi pridobili še dodatne sponzorje iz gospodarstva in se s
tem izognili uvedbi prijavnin za tekmovanja.

Skupščina je bila zaključena ob 17.45.

Ljubljana, 25. oktober 2012
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