
 
Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva  

za umetno inteligenco 
 
 
 
 
Dne 13.10.2004 ob 13:00 se je na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani pričela redna letna 
skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) ob prisotnosti 13 od 53 
članov. Ker sklepčnost s tem ni bila zagotovljena, je bil pričetek skupščine prestavljen za 30 
minut, kot je določeno s statutom društva. Ob 13:30 se je skupščina nadaljevala z naslednjim 
dnevnim redom: 
 
Dnevni red: 
 
1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem delovnega reda 
2. Poročilo predsednika o delu društva v preteklih dveh letih 
3. Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva v preteklih dveh letih 
4. Poročilo nadzornega odbora 
5. Razprava o poročilih 
6. Razrešitev dosedanjih in volitev novih organov društva 
7. Program dela in finančni načrt društva v naslednjem letu 
8. Razno 
 

Ad. 1 
 

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Matjaž Gams (predsednik), Damjan Strnad 
(zapisnikar) in Marina Novak (overovitelj zapisnika). 
 

Ad. 2 
 
Predsednik društva Nikola Guid je podal poročilo o delu društva. Poročilo je priloženo. 
 
 

Ad. 3 
 
Tajnik društva Damjan Strnad je podal poročilo o finančnem poslovanju društva v preteklih 
dveh letih. Poročilo je priloženo. 
 
 

Ad. 4 
 
Bojan Dolšak pa je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu finančnega poslovanja 
društva, ki je potrdil ustreznost finančnega poslovanja dejanskim podatkom. Poročilo je 
priloženo. 
 

 
Ad. 5 

 
Pod to točko se nihče od navzočih ni prijavil k razpravi. 
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Ad. 6 
 
Organom društva je potekel dveletni mandat, zato so bili na skupščini razrešeni. Glede na to, 
da za mesta predsednika društva, članov izvršnega in nadzornega odbora kandidacijski 
komisiji ni bila podana nobena kandidatura, je skupščina soglasno sprejela sklep, da v 
prihodnjem mandatu sestava organov društva ostane nespremenjena, s čimer se člani organov 
strinjajo. Seznam članov v organih društva je naslednji: 
 
 

a. Predsednik:  Nikola Guid 
b. Tajnik:  Damjan Strnad 
c. Izvršni odbor: 

Ivan Bratko 
Marko Bohanec 
Sašo Džeroski 
Bogdan Filipič 
Matjaž Gams 
Marko Grobelnik 
Nada Lavrač 
Mitja Luštrek 
Neda Karba 
Dunja Mladenič 

d. Nadzorni odbor: 
Bojan Dolšak 
Ljupčo Todorovski 
Blaž Zupan 

e. Častno razsodišče: 
Janez Brank 
Damjan Demšar 
Tomaž Erjavec 
Branko Kavšek 
Aleksander Sadikov 
Daniel Vladušić 

 
 

Ad. 7 
 
Ponovno potrjeni predsednik društva Nikola Guid je predstavil načrt za nadaljnje delo 
društva, ki je priložen zapisniku. Plačevanje članarine ECCAI naj bi po novem potekalo z 
neposrednim izplačilom sodelujočih institucij na račun ECCAI brez posredovanja blagajne 
društva. Članarino za leto 2005 bo plačal Laboratorij za računalniško grafiko in umetno 
inteligenco iz FERI v Mariboru. 

 
 
 

Ad. 8 
 

Mitja Luštrek je predlagal redno osveževanje podatkov o aktivnostih članov društva na 
domači strani društva.  
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Sklep: Za osveževanje domače strani bo poskrbel Mitja Luštrek, tako da bo vsake 3 mesece 
poslal poizvedbo po aktivnostih na seznam elektronske pošte članov društva. Člani naj 
pomembna obvestila prav tako pošiljajo na seznam elektronske pošte članov društva. 
 

 
Mitja Luštrek predlaga tudi, da se SLAIS vključi v oblikovanje slovenskega slovarčka izrazov 
s področja umetne inteligence.  
 
Sklep: Oblikuje naj se poseben seznam elektronskih poštnih naslovov, na katero člani društva 

pošiljajo poizvedbe in predloge o slovenjenju tujih izrazov. Predlogi se zbirajo v 
seznam izrazov, ki bo služil kot osnova slovarčka. Sašo Džeroski lahko posreduje 
zbrano terminologijo s področja strojnega učenja, ki jo obravnavajo člani društva. 
 

 
Ob 14:30 se je skupščina zaključila. 
 
 
Maribor, 18.10.2004 
 
 
Zapisal:      Predsedujoči: 
Damjan Strnad      Matjaž Gams 
 
 
Overovitelj: 
Marina Novak 
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