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POROČILO O DELU DRUŠTVA V PRETEKLEM LETU
Od zadnje skupščine, ki je bila 13. okt. 2004 je preteklo natanko leto dni. Ta je bila tudi
volilna skupščina.
Kot veste smo leta 2002 zaradi stroškov, povezanih z imetništvom transakcijskega računa,
le-tega ukinili. Preostanek denarja (71.000 SIT) je predhodni predsednik Matjaž Gams
nakazal na moj osebni transakcijski račun. Ta denar je ravno zadostoval za plačilo članarine
ECCAI-u za 47 članov za leto 2003 in 2004. Članarino za leto 2005 je poravnal Laboratorij za
računalniško grafiko in umetno inteligenco.
Društvo je pravočasno oddalo letno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčno
napoved za leto 2005. Vse te aktivnosti je 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
2005 Lab. za rač. grafiko in umetno inteligenco FERI MB 39.000 SIT
Iz seznama plačil lahko razberemo, da je FRI-LJ plačala 2x, FS-LJ 2x, Kemijski inštitut
3x, FERI-MB 2x, LATES-MB 1x, IJS 2x. Skupaj je bilo 12 prispevkov. Moj predlog je, da
naj v prihodnjem letu plača članarino Institut Jožef Stefan oziroma ustrezni odseki.
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. Letos so organizirali podkonference Vzgoja in izobraževanje v
informacijski družbi (predsednik prof. dr. Vladimir Rajkovič), Kognitivna znanost
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(predsednik dr. Matjaž Gams), Inteligentni sistemi (dr. Marko Bohanec) in Conference on
Data Mining and Warehouses (dr. Dunja Mladenič).
Člani odseka Tehnologije znanja so organizirali od 27. jun. do 8. julija 2005 ACAI-05
Advanced Course on Knowledge Discovery. Člani odseka Inteligentni sistemi so od 28. 2.
2005 do 2. 3. 2005 pripravili srečanje AGENTLINK III na IJS.
Pohvalimo lahko tudi aktivno delovanje Solomonovih seminarjev, ki ga vodi Marko
Grobelnik. Naši člani so dejavni tudi pri mednarodni reviji Informatica, tako v uredniškem
odboru, programskem odboru kot pri prispevkih za revijo.
Naši člani, zlasti tisti, ki delajo na Inštitutu Jožef Stefan in na Fakulteti za računalništvo in
informatiko, so zelo aktivni na raziskovalnem področju preko mednarodnih projektov,
posebej evropskih projektov. Dosti dejavnosti se izvede preko centrov odličnosti.
Člani društva lahko dostopajo do revije AI Communications. Ta se nahaja na naslovu
http://iospress.metapress.com/ z naslednjim imenom za uporabnika in geslom (uporabnik:
slais; geslo: d4faccd4bda9).
Lahko zapišem, da 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.
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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