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Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva  
za umetno inteligenco  

 
 
Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne 
27.11.2007 ob 15:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Prisotnih je bilo 17 od 85 članov 
društva. Ker sklepčnost s tem ni bila zagotovljena, smo v skladu s statutom društva počakali 
pol ure in sprejemali sklepe šele od 15:30 dalje. 
 
Dnevni red:  

1.    Določitev delovnega predsedstva 
2.    Poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu 
3.    Poročilo nadzornega odbora 
4.    Plačila članarine ECCAI za naslednja leta 
5.    Sestanek IO SLAIS spomladi 2008 
6.    Načrt dela SLAIS v naslednjem letu 
7.    Razno 

 
Prisotni: Marko Bohanec, Petra Kralj, Matjaž Gams, Dunja Mladenić, Igor Mozetič, Jure 
Ferlež, Martin Žnidaršič, Mitja Luštrek, Matej Ožek, Domen Marinčič, Ivan Bratko, Blaž 
Fortuna, Marina Novak, Nikola Guid, Samo Zorc, Marko Robnik Šikonja, Marko Grobelnik 
 
Odsotnost so opravičili: Bogdan Filipič, Nada Lavrač, Petra Povalej 
 
 

Ad. 1 
 

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Nikola Guid (predsednik), Petra Kralj 
(zapisnikar) in dva overovitelja: Martin Žnidaršič in  Dunja Mladenič. 
 
 

Ad. 2 
 

Predsednik društva Marko Bohanec je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je 
priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb. 
 
 

Ad. 3 
 

Nadzorni odbor ni poročal o pregledu poslovanja društva, zato je bil sprejet: 
 
Sklep 1: Tomaž Erjavec in ostali člani nadzornega odbora pripravijo poročilo in ga 
naknadno oddajo.  
 



 
Ad. 4 

 
Naslednje leto bo članarino za ECCAI plačal Laboratorij za inteligentne CAD sisteme, 
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru. 
 
Sklep 2: Ko bo ECCAI izstavil račun za leto 2008, predsednik SLAIS kontaktira vodjo 
laboratorija, prof. Bojana Dolšaka, in zaprosi za izvedbo plačila. 
 
 

Ad. 5 
 

Naslednji sestanek IO SLAIS 2008 bo marca ali aprila v Mariboru v povezavi s kakšnim 
drugim dogodkom, na primer s predavanjem. Dva predloga predavanj: 
- predavanje profesorja iz Ljubljane za mariborske študente; 
- predstavitev projektov umetne inteligence, ki potekajo v Ljubljani in Mariboru. 
 
Sklep 3: Predsednik Marko Bohanec poskrbi za organizacijo IO SLAIS v sodelovanju z 
mariborskimi partnerji. 
 
 

Ad. 6 
 

Predsednik društva Marko Bohanec je podal načrt dela SLAIS v naslednjem letu: 
 
1. Kot do sedaj bo predsednik društva obveščal in spodbujal člane za prijave za priznanja, 

nagrade in imenovanja: 
o ECCAI Dissertation Award, 1500EUR, kandidata prijavi mentor. 
o ECCAI Fellow. 

 
Sklep 4: SLAIS se tudi v bodoče odziva na razpise ECCAI za priznanje ECCAI Fellow. 
Postopek prijave kandidatov SLAIS, tako kot doslej, pripravi in vodi predsednik društva. 
 
2. Pridobivanje novih članov 

o V SLAIS bi se moraliu včlaniti vsaj mladi raziskovalci, ki delajo doktorat na 
področju umetne inteligence. Motivacija so nižje kotizacije in ECCAI štipendije. 

 
Sklep 5: SLAIS prosi in poziva vse člane SLAIS, predvsem vodje raziskovalnih organizacij, da 
spodbudijo včlanjevanje svojih sodelavcev, predvsem mlajših in še posebej tistih, ki delajo 
doktorat na področju umetne inteligence. 
 
3. Pošiljanje obvestil na poštni seznam SLAIS:  

o obvestila o Solomonovih seminarjih 
o obvestil o delovnih mestih. 
 

Sklep 6: Obvestila o Solomonovih seminarjih in drugih podobnih predavanjih se pošiljajo na 
poštni seznam članov SLAIS  
 
Sklep 7: Obvestila o možnostih zaposlitev se pošiljajo na poštni seznam članov SLAIS samo, 
če so v neposredni zvezi z dejavnostjo društva. 



 
4. Spletna stran SLAIS:  

o Obvestila o dogodkih, ki se tičejo umetne inteligence v Sloveniji. Poseben 
poudarek: obvestila o zagovorih doktoratov in magisterijev. 

 
Sklep 8: Člani SLAIS naj pošiljajo obvestila o pomembnih dogodkih predsedniku društva 
(marko.bohanec@ijs.si) in/ali Mitji Luštreku (mitja.lustrek@ijs.si), ki ureja spletne strani. 
 

o Zgodovina AI v Sloveniji na spletni strani SLAIS je nepopolna in v nastajanju. 
Skupščina SLAIS je mnenja, da je potrebno oblikovati spletno stran s kratko 
zgodovino umetne inteligence v Sloveniji. 

 
Sklep 9: Pripravo spletne strani s kratko zgodovino slovenske umetne inteligence  vodi Marko 
Bohanec ob pomoči Martina Žnidaršiča, Mitje Luštreka in Marka Grobelnika. Matjaž Gams 
poišče reference na starejše že objavljeno gradivo. 
 
Sklep 10: Na spletni strani SLAIS se objavijo naslovi doktoratov s področja umetne 
inteligence v Sloveniji (s primernimi povezavami na dodatne informacije). 
  
5. Skupščina je mnenja, da SLAIS v okviru svojih možnosti (brez financ) še naprej sodeluje 

kot so-organizator in podpornik znanstvenih konferenc. 
 
6. Konferenca Informacijska družba: Skupščina podpira idejo, da se organizira skupno 

atraktivno vabljeno predavanje za vse podkonference. Predaval bi lahko na primer 
predsednik Cyc Europa. 

 
7. Pogovor o načelnih izjavah SLAIS. SLAIS kot društvo se lahko opredeli o pomembnih 

problemih s področja svojega delovanja in sprejme skupno izjavo. Kot možnost so bile 
predlagane izjave o: 

o plačah (sestavi prof. Gams) 
o ocenjevanju znanstvenega dela za mentorstva mladim raziskovalcem, vodje 

projekta ipd.  
 
 

Ad. 7 
 

Pod točko razno je Matjaž Gams poročal o reviji Informatica: 
-  Revija Informatica namenja poseben del povzetkom doktoratov (2 strani) in vabi nove 

doktorje znanosti, da pošljejo svoje prispevke. 
-  Revija Informatica želi v SCI in išče prostovoljce, ki bi pri tem pomagali. 
 
Marko Grobelnik predlaga, da bi bilo zanimivo narediti poster A0 o slovenski umetni 
inteligenci (landscape in trendline). To bi lahko bila seminarska študentov na MPŠ. 
 
Matjaž Gams obvešča o nastajanju mini muzeja računalništva na Institutu Jožef Stefan. 
Kontaktna oseba je dr. Marjan Špegel. 
 
Potekala je tudi razprava o morebitni uvrstitvi slovenskih raziskovalcev umetne inteligence v 
Wikipedio. Mnenja so bila deljena. Omenjena je bila možnost vpisa v slovenski del te 



enciklopedije, medtem ko je vpis v svetovni oddelek verjetno možen le za najpomembnejše 
raziskovalce. 
 
 
 
Skupščina je bila zaključena ob 16:30.  
 
V Ljubljani, 30.11.2007  
 
 
 
 
Zapisala:       Predsedujoči:  
Petra Kralj      Nikola Guid 
 
 
 
Overovitelj:       Overovitelj: 
Martin Žnidaršič     Dunja Mladenić 


