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POROČILO O DELU DRUŠTVA V PRETEKLEM LETU
Zadnjo redno letno skupščino Slovenskega društva za umetno inteligenco smo izvedli 12.
okt. 2005. Za razliko od letošnje lanska skupšina ni bila volilna.
Že leta 2002 smo v izogib stroškom, povezanih s transakcijskim računom, le-tega ukinili.
Preostanek denarja (71.000 SIT) je predhodni predsednik SLAIS Matjaž Gams nakazal na
moj osebni transakcijski račun. Ta denar je ravno zadostoval za plačilo članarine ECCAI-u za
47 članov za dve leti (leto 2003 in 2004). Članarino za leto 2005 je poravnal Laboratorij za
računalniško grafiko in umetno inteligenco s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru, za leto 2006 pa Odsek za tehnologije znanja na IJS. Že na
lanski skupščini SLAIS sem predlagal, da članarino za ECCAI v letu 2007 poravna Odsek za
inteligentne sisteme z IJS in v letu 2008 pa Laboratorij za inteligentne CAD sisteme –
LICADS s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.
Društvo je pravočasno oddalo letno bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčno
napoved za leto 2006. Vse te aktivnosti je izvedel naš tajnik dr. Damjan Strnad.
Vseh članov društva je danes uradno 79. Tako da se številka oziroma seznam, ki je voden
pri ECCAI razlikuje.
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. Vladislav Rajkovič), Kognitivna znanost
(predsednik dr. Matjaž Gams), Inteligentni sistemi (predsednik dr. Marko Bohanec. dr. Matjaž
Gams), Conference on Data Mining and Warehouses (predsednik dr. Dunja Mladenič, Marko
Grobelnik), Bioma 2006- the 2nd International Conference on Bioinspired Optimization
Methods and Their Applications (predsednik dr. Bogdan Filipič) in Jezikovne tehnologije
(predsednik dr. Tomaž Erjavec).
Nada Lavrač in Ljubčo Todorovski, člana Odseka za tehnologije znanja, sta vodila The
9th International Conference on Discovery Science v Barceloni 7. - 10 okt. 2006.
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 Univerze v Ljubljani, so zelo aktivni na raziskovalnem področju preko
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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/. Ime za uporabnika in geslo lahko dobite pri tajniku društva.
Področje umetne inteligence je postalo danes izjemno atraktivno in najbrž celo najbolj
prodorno področje na računalništvu. Lahko smo srečni in ponosni, da lahko delujemo v tako
prodornem, razvijajočem se in vedno bolj popularnem področju.
Lahko zapišem, da člani društva kot posamezniki več ali manj delajo odlično, vsak na
svojem področju, tako da najbrž niti ne čutijo potrebe po nekem skupnem nastopanju oziroma
tega ne zmorejo.
Ob izteku mojega mandata se zahvaljujem vsem članom, še posebej pa tistim, ki so
izjemno prodorni na znanstveno raziskovalnem področju, ki ga pokriva SLAIS, in marljivi pri
organiziranju mednarodnih 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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