Slovensko društvo za umetno inteligenco
Niko Guid
Datum: 13. okt. 2004

POROČILO O DELU DRUŠTVA V PRETEKLIH DVEH LETIH
Od zadnje skupščine, ki je bila 26. nov. 2002 je preteklo skoraj dve leti. Zaradi bolezni
zadnjega predsednika Matjaža Gamsa v lanskem letu smo zamudili s pripravo skupščine v
terminu konference Informacijska družba. V začetku meseca decembra sem se dogovoril z
Matjažem Gamsom, da skličemo IO SLAIS po novem letu.
IO se je sestal 3. feb. 2004 in sklenil, da izvedemo skupščino SLAIS v času konference
Informacijska družba v Ljubljani od 11. do 15. oktobra 2004. In tega smo se tudi držali.
Na zadnji skupščini SLAIS 26. nov. 2002 je bilo sklenjeno, da bo odločitev glede
nadaljnjega finančnega poslovanja društva sprejel IO društva. Na ustreznih inštitucijah smo
zvedeli, da društvo ni obvezno poslovati preko transakcijskega računa (TR). Z ukinitvijo TR
bi prihranili cca 12.000 SIT na leto. 11. dec. 2002 smo izvedli korespondenčno sejo IO. Ker je
bila večina za ukinitev transakcijskega računa, smo ukinitev izvršili. Matjaž Gams mi je
poslal preostanek denarja (71.000 SIT) na moj osebni transakcijski račun. Ta denar je ravno
zadostoval za plačilo članarine ECCAI-u za 47 članov za leto 2003 in 2004.
Društvo je pravočasno oddalo letno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčno
napoved za leto 2002 in 2003. Vse te aktivnosti je z veliko mero vestnosti izvedel naš tajnik
mag. Damjan Strnad.
Vseh članov društva je danes uradno 53. Tako da se številka oziroma seznam, ki je voden
pri ECCAI nekoliko razlikuje.
Pri pregledu finančnega poslovanja od leta 1993 do danes, smo ugotovili, da je finančni
dotok na društvo prihajal v minulih letih takole:
1993 Laboratorij za umetno inteligenco, FER Ljubljana
10.000 SIT
1993 Laboratorij za alternativne tehnologije, FS LJ
25.000 SIT
1994 Kemijski inštitut
35.000 SIT
1994 Institut Jožef Stefan
35.000 SIT
1995 Lab. za rač. grafiko in umetno inteligenco FERI MB 50.000 SIT
1995 Kemijski inštitut
50.000 SIT
1997 Laboratorij za umetno inteligenco, FRI LJ
50.000 SIT
1998 LATES, FS MB
50.000 SIT
2000 Laboratorij za alternativne tehnologije, FS LJ
50.000 SIT
2001 Kemijski inštitut
50.000 SIT
2002 Institut Jožef Stefan (plačilo članarine direktno) cca 35.000 SIT
(Za zadnji podatek nimam pismenega potrdila.)
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Iz seznama plačil lahko razberemo, da je FRI-LJ plačala 2x, FS-LJ 2x, Kemijski inštitut
3x, FERI-MB 1x, LATES-MB 1x, IJS 2x. Skupaj je bilo 11 prispevkov.
Člani društva aktivno delujejo pri organizaciji konferenc. Tako so sodelovali na ERK in
pri Informacijski družbi. Naši člani organizirajo večino podkonferenc na konferenci
Informacijska družba. Te podkonference so Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
(predsednik prof. dr. Vladimir Rajkovič), Kognitivna znanost (predsednik dr. Matjaž Gams),
Inteligentni sistemi (dr. Marko Bohanec), Teoretično računalništvo (dr. Andrej Brodnik),
International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications
(predsednik dr. Bogdan Filipič), Conference on Data Mining and Warehouses (dr. Dunja
Mladenič), Jezikovne tehnologije (dr. Tomaž Erjavec).
Sašo Džeroski je priredil eno delavnico in evropsko konferenco o analizi podatkov o
okolju s strojnim učenjem, poleg tega pa še reden seminar o tej temi v Ljubljani.
Člani so aktivni tudi pri Centru za prenos znanja, ki prireja različne seminarje in tečaje.
Pohvaljeno je tudi aktivno delovanje Solomonovih seminarjev, ki ga vodi Marko
Grobelnik. Nadalje so člani aktivni pri mednarodni reviji Informatica, tako v uredniškem
odboru, programskem odboru kot pri prispevkih za revijo.
Največja aktivnost članov pa najbrž poteka na raziskovalnem področju preko
mednarodnih projektov, posebej evropskih projektov. Dosti dejavnosti se izvede preko
centrov odličnosti.
Če lahko povzamem moje gledanje: člani društva kot posamezniki delajo odlično, vsak na
svojem področju, tako da najbrž niti ne čutijo potrebe po nekem skupnem nastopanju oziroma
tega ne zmorejo.
Letos članom IO poteče dveletni mandat, zato moramo izpeljati volitve.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom, še posebej pa tistim, ki so zelo prodorni na
znanstvenem področju in marljivi pri organiziranju znanstvenih konferenc. Slednji so s svojim
delom in uspehom ogromno pripomogli k ugledu naše stroke na Slovenskem in posredno tudi
k dvigu ugleda Slovenskega društva za umetno inteligenco.
Prof. dr. Nikola Guid
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