
ZAPISNIK SESTANKA IO SLAIS Z DNE 5. 10. 2006 
 

 
Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco je bil v četrtek 5. okt. 
2006 ob 17. uri v oranžni sobi na Institutu Jožef Stefan. 
 
Prisotni: Nada Lavrač, Marko Bohanec, Sašo Džeroski, Bodgan Filipič, Matjaž Gams, Marko 

Grobelnik, Nikola Guid, Mitja Luštrek, Dunja Mladenić, Damjan Strnad 
 
Opravičili: Neda Karba, Ivan Bratko, 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika zadnje letne skupščine  
2. Tekoče aktivnosti društva  
3. Priprave na volitve organov društva  
4. Priprave na skupščino društva  
5. Razno 

 
 

AD. 1 
 

Brez pripomb smo potrdili zapisnik skupščine SLAIS z dne 12. okt. 2005.  
 
 

AD. 2 
 

Člani društva gotovo aktivno delujejo pri organizaciji konferenc. Tako so sodelovali na 
ERK in pri Informacijski družbi z več podkonferencami.  

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. 

 
 

AD. 3 
 
V letošnjem letu je potrebno izvoliti novega predsednika, podpredsednika, tajnika, člane 
izvršnega odbora, nadzorni odbor (3 člani) in častno razsodišče (6 članov: 3 člani in 3 
namestniki). Zato smo imenovali tričlansko kandidacijsko komisijo, ki jo sestavljajo: 
 

Aleksander Pivk,  e-mail:  aleksander.pivk@ijs.si 
Bojan Dolšak,       e-mail:  dolsak@uni-mb.si 
Igor Mozetič,        e-mail:  igor.mozetic@ijs.si 
 

IO SLAIS prosi člane, da pošilja predloge vsem članom komisije hkrati, in sicer predlog za 
novega predsednika društva, podpredsednika, tajnika, člane izvršnega odbora, člane 
nadzornega odbora in člane častnega razsodišča. 
 
Kandidacijska komisija zbira prijave do 6. novembra 2006. 
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AD. 4 
 
IO je tudi sklenil, da bo skupščina društva v torek 7. novembra 2006 ob 14.30 v oranžni sobi 
Inštituta Jožef Stefan z naslednjim dnevnim redom: 
 

1.    Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem dnevnega reda 
2.    Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu 
3.    Poročilo tajnika o finančnem poslovanju društva v preteklem letu 
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. 5 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 
V Mariboru, 15. okt. 2006 
 
Zapisal:         Predsednik IO SLAIS 
Nikola Guid        Nikola Guid 
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