Zapisnik redne letne skupščine društva ACM Slocenija#
18. decembra 2013 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Ljubljana#

#

Prisotni člani društva: Andrej Brodnik, Sergio Cabello, Gams, Primož Jakopin, Branko Kavšek,
Dunja Mladenič, Marko Petkovšek, Tine Šukljan, Romana Vogrinčič#

#

Dnevni red:#
1. Poročila organov društva#
2. Razno#

#
Zaradi nesklepčnosti se je skupšćina začela ob 16.30.#
#

Prisotni so soglasno izvolili zapisnikarja Tineta ŠUKLJANA ter overovitelja zapisnika Andreja
BRODNIKA in Markota PETKOVŠKA.#

#
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.#
#

Ad 1. Predsednik ACM Slovenija Andrej BRODNIK je poročal o izvedbi tekmovanj na vseh
stopnjah šolanja.#
• Tekmovanja Bober se je udeležilo čez 12000 tekmovalcev iz osnovnih šol. Letos je bilo
tekmovanje prvič izvedeno tudi v prvi triadi.#
• Leta 2016 mora Slovenija organizirati srednjeevropsko olimpijado, sicer dijaki iz Slovenije ne
bodo mogli več sodelovati na omenjenih tekmovanjih. Predvideni stroški organizacije so me
20000€ in 25000€#
• Tekmovanja UPM se je udeležilo 160 tekmovalcev. Na srednjeevropsko tekmovanje CERC, se je
uvrstilo 6 ekip, najboljša uvrstitev pa je bila 18. mest. Fakulteta za računalništvo bo predvidoma
organizirala CERC leta 2015#

#

Matjaž GAMS je poročal o multikonferenci Informational Society, pri kateri je sodelovalo društvo
ACM Slovenija. Organiziranih je bilo 9 konferenc, na katerih je bilo sprejeto 200 prispevkov. Vseh
udeležencev je bilo približno 400. Vsako leto se na konferenci podelijo štiri nagrade: Michie-Turing
za življensko delo, nagrada za tekoče delo ter nagradi Jagoda in Limona. Poleg tega je omenil tudi
razvoj računalniškega slovarčka, ki je postal največji slovar za področje računalništva.#

#

Romana VOGRINČIČ je predstavila delo novoustanovljene sekcije učiteljev. Vzpostavljena je
spletna stran sekcije, na kateri se objavljajo novice in dogodki povezani s sekcijo. V decembru je
potekal tudi teden pučevanja računalništva in informatike, za katerega je bil pripravljen promocijski
material in je prejel velik odziv na šolah. Poglavitna naloga sekcije je povečati zaveščanje javnosti
o pomembnosti poučevanja računalništva in informatike na osnovnih šolah.#

#

Tajnik Tine ŠUKLJAN je poročal o predložitvi letnih poročilna Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) , Davčno upravo Republike Slovenije (DURS) in krovno
društvo ACM.#

#

Predsednica nadzornega odbora Dunja MLADENIČ je poročala, da je odbor pregledal poslovno
poročilo društva in ni našel nepravilnosti v poslovanju.#

#

Član častnega razsodišča Primož JAKOPIN je poročal, da razsodišče v času od zadnje skupščine
ni prejelo nobene pobude za razsojanje.#

#

Ad 2. Andrej BRODNIK je predlagal, da se naredi promocijski video, po vzoru ameriškega projekta
“The hour of code”, ki bi služil za promocijo in ozaveščanje o pomembnosti poučevanja
računalništva in informatike na osnovnih šolah.#

#
Matjaž GAMS je opozoril, da je v teku zbiranje kandidatov za Michie-Turingovo nagrado.#
#

Andrej BDORNIK je predlagal, da se organizira študentska konferenca, katere namen je
spodujenje študentov k čimprejšnjem sodelovanju v raziskovanju.#

#

Andrej BRODNIK je povdaril, da društvo potrebuje transakcijski račun in posledično določena
sredstva, za kritje stroškov.#

#
#
Skupščina je bila zaključena ob 17.30.#
#
Ljubljana 18. december 2012#
#
Zapisal:#
#
Tine Šukljan#

#
#
#

Overila:#
#
Andrej Brodnik#

#
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Marko Petkovšek

