Slovensko društvo za umetno inteligenco
Slovenian Artificial Intelligence Society
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva
za umetno inteligenco
Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne
24.11.2008 ob 15:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Prisotnih je bilo 13 od 99 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

določitev delovnega predsedstva,
poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
finančno poročilo,
poročilo nadzornega odbora,
volitve organov SLAIS,
plačila članarine ECCAI za naslednja leta,
načrt dela SLAIS v naslednjem letu,
razno

Ob 15:30 je bilo prisotnih 21 članov društva: Marko Bohanec, Petra Kralj Novak, Dunja
Mladenić, Sašo Džeroski, Ivica Slavkov, Jure Ferlež, Dragi Kocev, Panče Panov, Igor
Mozetič, Darko Aleksovski, Robert Blatnik, Boštjan Kaluža, Matej Ožek, Iva Dervišević, Vid
Podpečan, Darko Čerepnalkoski, Matjaž Gams, Tomaž Erjavec, Nada Lavrač, Niko Guid,
Marina Novak
Odsotnost so opravičili: Zoran Bosnič, Petra Povalej, Bogdan Filipič
Ad. 1
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Sašo Džeroski (predsednik), Petra Kralj
Novak (zapisnikar) in dva overitelja: Igor Mozetič in Robert Blatnik.
Ad. 2
Predsednik društva Marko Bohanec je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je
priloženo. Na poročilo ni bilo večjih pripomb, kljub temu predsednik še dva dni sprejema
komentarje in popravke.
Ad. 3
Tajnica društva Petra Kralj Novak je poročala finančnem poslovanju društva v minulem letu.
Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb.

Ad. 4
Tomaž Erjavec je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu poslovanja društva. Ko bo
poročilo podpisano s strani vseh članov nadzornega odbora, bo dostavljeno tajnici društva.
Ad. 5
Volitve organov SLAIS:
Organom SLAIS je potekel mandat, zato je bila ta skupščina volilna. Skladno s statutom
SLAIS je možno vsem organom SLAIS po poteku prvega mandata podaljšati mandat; to je bil
tudi predlog izvršnega odbora SLAIS.
Robert Blatnik je v imenu kandidacijske komisije poročal, da komisija ni prejela kandidatur,
torej smo glasovali o predlogu IO SLAIS, da se mandat vsem organom SLAIS podaljša.
Predsednik delovnega predsedstva Sašo Džeroski je prebral imena dosedanjih članov organov
SLAIS. Predsednik društva Marko Bohanec je prebral člene statuta društva, ki se nanašajo na
pravila glede volitev. Predsednik delovnega predsedstva Sašo Džeroski je vprašal udeležence
skupščine, če predlagajo še kakšno kandidaturo.
Nada Lavrač je predlagala, da bi v IO SLAIS vstopili mlajši člani. V ta namen je predlagala
svoj izstop iz izvršnega odbora društva in predlagala, da se vanj vključi Panče Panov.
Dvanajst članov društva je podprlo kandidatura Pančeta Panova kot člana izvršnega odbora.
Sledila sta določitev volilne komisije v sestavi Robert Blatnik, Darko Čerepnalkoski in
Marina Novak.
Glasovali smo za naslednjo sestavo organov društva.
Predsednik: Marko Bohanec
Podpredsednica: Dunja Mladenič
Tajnica: Petra Kralj Novak
Izvršni odbor: Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Bogdan Filipič, Matjaž Gams, Marko Grobelnik,
Nikola Guid, Mitja Luštrek, Igor Mozetič, Damjan Strnad, Panče Panov
Nadzorni odbor: Tomaž Erjavec, Marina Novak, Petra Povalej
Častno razsodišče: Igor Kononenko, Vili Podgorelec, Domen Marinčič, namestniki: Aneta
Ivanovska, Bernard Ženko, Tanja Urbančič
Oddanih je bilo 21 glasovnic. Izid glasovanja je bil sledeč:
Predsednik: DA 21, NE 0
Podpredsednica: DA 21, NE 0
Tajnica: DA 21, NE 0
Izvršni odbor: DA 21, NE 0
Nadzorni odbor: DA 21, NE 0
Častno razsodišče: DA 20, NE 1

Sklep 1: Skupščina društva je torej sprejela organe društva v zgoraj navedeni sestavi.
Ad. 6
Plačilo članarine ECCAI. Skupščina potrjuje sklep IO SLAIS:
Sklep 2: Naslednje leto plača članarino Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v
Ljubljani.
Pregled članstva po inštitucijah je razkril, da med člani društva prevladujejo člani z IJS. Zato
je predsednik društva predlagal, skupščina pa potrdila predlog za plačilo naslednjih članarin
za ECCAI:
Sklep 3:
Leta 2010 poravna članarino za ECCAI Odsek za tehnologije znanja – Institut »Jožef Stefan«,
leta 2011 poravna članarino za ECCAI Odsek za inteligentne sisteme – Institut »Jožef
Stefan«.
Vodji obeh odsekov sta bila prisotna na skupščini in sta se s sklepom strinjala.
Ad. 7
Predsednik društva je predstavil načrt dela društva v naslednjem letu, sledili so predlogi
ostalih članov društva.
Društvo SLAIS bo še naprej podpornik konferenc in preko svojih članov tudi organizator. V
naslednjem letu so v Sloveniji predvidene Informacijska družba 2009, European Conference
on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases
(ECML/PKDD 2009) in 3rd International Workshop on Machine Learning in Systems
Biology (MLSB 2009).
Tudi v naslednjem letu bomo skušali predlagati kakšnega člana SLAIS za priznanje ECCAI
Fellow. Sašo Džeroski je opozoril na mnenje ECCAI, da naj bi bilo število priznanj omejeno
do največ 3% članov lokalnih društev. SLAIS ima trenutno tri nagrajence in je torej ravno na
tej meji.
Naslednji sestanek izvršnega odbora SLAIS bo v Mariboru. Načrt za prihodnje sestanke
SLAIS je, da bi se občasno sestali v Mariboru, mogoče v povezavi s kakšnim predavanjem ali
konferenco. Predstavniki iz Maribora prosijo, da bi bil naslednji sestanek v času med 20.
januarjem in 20. februarjem 2009.
Predsednik društva bo še naprej poskušal uresničiti sklepe zadnje skupščine o pisanju kratke
zgodovine umetne inteligence v Sloveniji. S tem v zvezi Dunja Mladenič predlaga, da bi še
pred koncem poletja zbrali osnovne podatke o zgodovini umetne inteligence v Sloveniji: kdaj,
kdo, kako narašča število ljudi, teme,… S tem bomo lahko promovirali umetno inteligenco v
Sloveniji septembra na konferenci ECML PKDD 2009.
Zgodovina AI v Sloveniji bi bila lahko predstavljena v obliki intervjuja ali posnetka. Za
konferenco ECML PKDD 2009 načrtujemo videoposnetek spominov na EWSL 1987, ki je

predhodnik konference ECML PKDD in se je leta 1987 dogajala na Bledu. Dunja Mladenič
pripravlja tudi nekaj pogovorov s pomembnimi raziskovalci na tem področju.
Sašo Džeroski predlaga, da bi v sklopu bolonjske prenove študijskih programov v Sloveniji
pregledali, kateri predmeti in študijski programi na temo umetne inteligence so na razpolago v
Sloveniji. Predlog je bil sprejet z velikim odobravanjem.
Ad. 8
Pod točko razno smo se pogovarjali o uresničitvah sklepov s prejšnje skupščine in novih
predlogih.
Najprej smo govorili o doktoratih s področja umetne inteligence v Sloveniji. Naslovi
doktoratov na spletni strani društva so bili ažurirani po zadnji skupščini, potem pa ne več.
Sklep 4: Predsednik društva pozove člane IO SLAIS, naj pošljejo seznam doktoratov, kjer so
bili mentorji ali so-mentorji.
Revija Informatica pa objavlja načeloma vse povzetke doktoratov. AI Communications izdaja
povzetke doktoratov – le nekaj na leto in so pogoji ostrejši. Doktorati, ki dobi priznanje
ECCAI Disertation Award in še nekateri drugi najboljši doktorati, imajo možnost za izdajo v
obliki knjige založnika IOS Press, kar je izvrstna priložnost za uveljavljanje mladih doktorjev
znanosti.
Sklep 5: Člane SLAIS ponovno obvestimo o možnosti objave kratkega članka o dokončanem
doktoratu v reviji Informatica.
Sodelovanje in povezovanje med člani društva in vključevanje novih članov: Iz nekaterih
raziskovalnih laboratorijev se v društvo vključuje veliko novih mladih članov, iz drugih pa ne.
Potrebno bi bilo vzpodbuditi vključevanje iz trenutno neaktivnih organizacij in okolij.
Potrebno bi bilo tudi pregledati, katere organizacije in katera raziskovalna področja umetne
inteligence trenutno niso vključena v SLAIS. Nada Lavrač predlaga, da bi člane SLAIS in
tudi druge raziskovalce iz Maribora (omenjen je bil prof. Kokol) povabili na Solomonove
seminarje.
Potrebno bi se bilo tudi več povezovati z drugimi društvi, npr. preko strokovne konference
Image Processing, ki jo organizira prof. Božidar Potočnik. Marina Novak poroča, da so v
njihovem laboratoriju strokovnjaki na področju strojništva in bi si želeli več podpore na
področju metod umetne inteligence. Zanimalo bi jih sodelovanje in obisk, kjer bi predstavili
delo in ideje drug drugega. Okvirno smo se dogovorili za obisk v času mariborskih študijskih
zimskih počitnic (25. januar – 25. februar 2009).
Na spletno stran društva bi lahko dali povezave na strani, kjer laboratoriji objavljajo dogodke.
Matjaž Gams predlaga, da bi imeli predsednika študentov, kljub temu, da so že zastopani v
izvršnem odboru in ostalih organih društva. Predlaga tudi, da bi mladim doktorantom ponudili
možnost imeti vabljeno predavanje na konferenci Inteligentni sistemi. Na tej konferenci si
želimo tudi večjo in bolj enakomerno zastopanost raziskovalcev iz vse Slovenije (kar na
primer že velja za konferenco ERK in sekcijo za umetno inteligenco na tej konferenci).

Predsednik društva sprejema predloge v zvezi z delovanjem društva kadarkoli po e-mailu.
Skupščina je bila zaključena ob 16:30.
V Ljubljani, 25.11.2008
Zapisala:
Petra Kralj Novak

Predsedujoči:
Sašo Džeroski

Overitelj:
Igor Mozetič

Overitelj:
Robert Blatnik.

