Zapisnik redne letne skupščine društva ACM Slovenija
22. oktobra 2014 ob 16.00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Ljubljana
Prisotni člani društva: Domen Mongus, Borut Žalik, Marko Petkovšek, Branko Kavšek, Matjaž
Gams, Dunja Mladenič, Sergio Cabello, Primož Jakopin, Andrej Brodnik, Vlado Rajkovič, Marko
Kastelic, Tine Šukljan, Boštjan Slivnik
Dnevni red:
1. Poročila organov društva
2. Volitve organov društva
3. Razno
Zaradi nesklepčnosti se je skupščina začela ob 16.45.
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 1. Tajnik ACM Slovenija Tine ŠUKLJAN je poročal o izvedbi tekmovanj na vseh stopnjah
šolanja.
Tekmovanja Bober se je udeležilo približno 11500 tekmovalcev iz osnovnih šol.
Tekmovanja RTK se je udeležilo skoraj 300 tekmovalcev iz srednjih šol.
Tekmovanja UPM se je udeležilo 150 tekmovalcev. Na srednjeevropsko tekmovanje so se uvrstile
4 ekipe. Leta 2015 bo CERC organizirala Univerza v Zagrebu.

Tajnik Tine ŠUKLJAN je poročal o predložitvi letnih poročil na Agencijo Republike Slovenija 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. Tajnik se je zahvalil vodstvu in organom društva za minulo uspešno delo in predlagalo
razrešitev ter predlagal, da so volitve javne.
Sklep: Skupščina soglasno sprejme razrešitev organov društva in potrdi javnost glasovnja o
izvolitvi organov društva.
Članica volilne komisije Dunja MLADENIČ je predstavila kandidatno listo za organe društva. Do
22. oktobra 2014 do 12h je komisja prejela naslednje kandidature:

Predsednik:
• Matjaž Gams (IJS)
Podpredsednik:
• Borut Žalik (UM FERI)
Tajnik:
• Mitja Jermol (IJS)
Izvršni odbor:
• Andrej Brodnik (UL FRI, UP FAMNIT)
• Matej Črepinšek (UM FERI)
• Branko Kavšek (UP FAMNIT)
• Alenka Krapež (Gimnazija Vič, sekcija učiteljev RIN)
• Andrej Mertelj (Datalab, gospodarstvo)

•
•
•
•

Marko Petkovšek (UL FMF)
Jože Rugelj (UL PeF)
Janez Žibert (UL FZ, UP FAMNIT)
Iztok Fister ml (UM FERI)

Nadzorni odbor:
• Saša Divjak
• Dunja Mladenić
• Marko Grobelnik
Častno razsodišče:
• Primož Jakopin
• Jože Korelc
• Matija Lokar
Sklep: Skupščina soglasno potrdi izvolitev vseh kandidatov in kandidatk na listi.
Ad 3. Matjaž GAMS je predstavil program dela.
• Predlaga, da ACM Slovenija aktivno sodeluje pri prenovi učnih programov v srednjih
šolah. Pomaga sekcija učiteljev ACM Slovenija (Alenka Krapež)
• Predlaga spodbujanje večje vključenosti študentov v društvu.
Sklep: Poskusimo ustanoviti študentsko sekcijo
• Predlaga poenotenje pogojev za izvolitev med univerzami. Borut Žalik je opozoril, da so
pogoji za izvolitev del avtonomije posamezne univerze.
Sklep: ACM Slovenija da pobudo za začetek postopkov potrebnih za uskladitev pogojev.
• Predlaga, da predsednik ACM Slovenija podeli nagrado Michie-Turing za življensko delo.
• Predlaga, da se vsakemu članu izvršnega odbora dodeli področje za katerega skrbi.
Andrej BRODNIK je predlagal, da se določi postopek, da se konferenca soorganizira z
ACM Slovenija.
Sklep: Vodstvo društva (predsednik ali podpredsednik) s potrditvijo izvršnega odbora lahko
podeli pravico soorganizaceije organizatorju konference.
Vlado RAJKOVIČ je predlagal, da poskuša društvo izboljšati povezavo s Slovenskim
društvom Informatika.
Sklep: ACM slovenija daje pobudo, da se skupne izjave za javnost poskusa sprejemat s
Slovenskim društvom Informatika
Skupščina je bila zaključena ob 17:50
Ljubljana 22. oktober 2014
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Branko Kavšek

