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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
11.12.2009 ob 12:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Prisotnih je bilo 9 od 120 članov
društva. Ker sklepčnost s tem ni bila zagotovljena, smo v skladu s statutom društva počakali
pol ure in sprejemali sklepe šele od 12:30 dalje.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

določitev delovnega predsedstva,
poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
finančno poročilo,
poročilo nadzornega odbora,
načrt dela SLAIS v naslednjem letu,
razno

Ob 12:30 je bilo prisotnih 9 članov društva: Marko Bohanec, Martin Žnidaršič, Dunja
Mladenić, Mitja Luštrek, Niko Guid, Marina Novak, Zoran Bosnić, Panče Panov, Aneta
Ivanovska
Odsotnost so opravičili: Bogdan Filipič, Tanja Urbančič, Damjan Strnad, Biljana Mileva
Boškoska, Matjaž Gams
Ad. 1
Izbrano je bilo delovno predsedstvo v sestavi Dunja Mladenić (predsednik), Martin Žnidaršič
(zapisnikar) in dva overitelja: Sašo Džeroski in Mitja Luštrek.
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 do 16.12.2009
sprejema komentarje in popravke.
Ad. 3
Vršilec dolžnosti tajnika društva Martin Žnidaršič je poročal o finančnem poslovanju društva
v minulem letu. Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb.
Predsednik društva je opozoril na dodatne stroške (digitalni certifikat za vsakokratnega
predsednika, drugi upravni postopki). Zaenkrat ni s tem povezanih novih sklepov.
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Ad. 4
Člani skupščine so se seznanili s poročilom nadzornega odbora o pregledu poslovanja društva.
Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb.
Ad. 5
Sklep 1: Poročila pod točkami 2, 3 in 4 so bila soglasno sprejeta.
Sledila je razprava o načrtih za delo društva v naslednjem letu.
Plačilo članarine za ECCAI za leti 2010 in 2011 je bilo dogovorjeno že prej. Naslednje leto
plača članarino Odsek za tehnologije znanja – Institut »Jožef Stefan«, leta 2011 pa poravna
članarino Odsek za inteligentne sisteme – Institut »Jožef Stefan«.
Predsednik društva je predstavil načrt dela društva v naslednjem letu, sledili so predlogi
ostalih članov društva. Oblikovale so se naslednje glavne naloge:
1. Skupščina v letu 2010 bo volilna in naj bi bila oktobra ali novembra. Trenutnemu
predsedniku društva bo potekel drugi, in s tem zadnji, mandat. Tudi ostala mesta in odbori
naj bi se čimbolj prevetrili. Člane SLAIS že sedaj pozivamo k razmisleku o novem
predsedniku in članih novih organov društva.
2. Organizacija dveh sestankov IO SLAIS, enega spomladi 2010 in enega pred skupščino. IO
SLAIS bo na prvem sestanku 2010 imenoval kandidacijsko komisijo in opredelil
kandidacijske postopke, drugi sestanek IO SLAIS pa bo namenjen pripravi na volilno
skupščino.
3. Odziv na razpis za priznanje ECCAI Fellow: tako kot prejšnja leta, bo predsednik pozval
člane SLAIS za predloge, nato pa bo po potrebi ukrepal IO SLAIS in odločil o morebitnih
kandidaturah.
4. Še naprej vzdržujemo spletno stran SLAIS, predvsem novice, najavo pomembnih
dogodkov in zbirko dokončanih doktoratov. Zbirko doktoratov poskušamo še dopolniti
preko pregleda objavljenih del na spletu, predvsem na straneh FRI, FERI in EF.
5. Praznovanja. Letos smo skoraj spregledali, da je minilo 30 let od ustanovitve Skupine za
umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan. Nekaj dni pred skupščino so bili dani
predlogi, da bi to obletnico proslavili, po možnosti v sklopu današnje skupščine. Zaradi
prekratkega roka in neprimernega časa (december) tega nismo realizirali, še naprej pa
ostaja želja, da bi takšne pomembne mejnike primerno proslavili, morebiti v naslednjem
letu. Žaželeni so predlogi in pobude.
6. Nadaljujemo delo na področju »ontologije umetne inteligence v Sloveniji«, ki poteka
preko analize bibliografskih podatkov s sistema COBISS/SICRIS. Predstavitev SLAIS, ki
je bila na konferenci ECML/PKDD 2009, bomo poskušali nadgraditi v naslednjih smereh:
• odprava pomanjkljivosti dosedanjega prikaza, več alternativnih prikazov,
• izdelava plakata (za obiskovalce),
• morebitna izdelava videa, ki prikazuje časovni razvoj področij UI v Sloveniji,
• objava rezultatov v strokovnem članku, morda v reviji Informatica,
• objava rezultatov na spletni strani SLAIS.
Zoran Bosnić predlaga dinamičen prikaz področja na spletni strani. Raziskali bomo
možnost za izdelavo takšne spletne aplikacije, ki ima lahko velik pomen tudi za druga
področja.
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7. Nadaljujemo delo na pisanju kratke zgodovine umetne inteligence v Sloveniji, kjer v
zadnjem letu sicer ni bilo napredka. Dunja Mladenić se je trudila pridobiti nekoga, ki bi
povedal nekaj o tem na konferenci ECML/PKDD 2009, vendar je to uspelo le v manjšem
obsegu. Končni cilj je napisati kvalitetno besedilo, ki bi bilo primerno za vključitev v
Wikipedio. Sašo Džeroski predlaga serijo intervjujev z začetniki področja v Sloveniji.
Objavljeni naj bi bili v časopisu, reviji ali vsaj na spletni strani SLAIS. Marko Bohanec bo
poskusil navezati stike z novinarji. Marko Bohanec ocenjuje, da bi bila takšna naloga
lahko primerna za diplomanta pri študiju zgodovine. Poskusili bomo navezati stike z
morebitnimi mentorji.
8. Pregled bolonjskih študijskih programov v Sloveniji na temo umetne inteligence je
trenutno težko narediti, ker se programi še spreminjajo. Strinjamo se, da k nalogi
pristopimo pragmatično in prispevajo vsaj prisotni člani društva (Nikola Guid za UNIMB, Sašo Džeroski za MPŠ; Marko Bohanec za UNG, kandidate za UNI-LJ in UNI-P še
iščemo). Sašo Džeroski predlaga, da predlagamo Svetu za visoko šolstvo, naj poskrbi za
javno dostopne sezname akreditiranih programov in predmetov.
9. Kratkoročne nadaljnje aktivnosti: v zvezi s tem smo sprejeli dva konkretna sklepa:
Sklep 2: Skupščina je soglasno sprejela vsebino in obliko protesta v zvezi z izbiro Centrov
odličnosti, ki bo v skladu s sklepom sestanka IO SLAIS poslan Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
Sklep 3: Strinjamo se, da se članom SLAIS razpošlje prošnja za recenzentsko delo v reviji
Informatica.
Predsednik društva sprejema predloge v zvezi z delovanjem društva kadarkoli po e-pošti.

Skupščina je bila zaključena ob 13:25.

V Ljubljani, 15.12.2009
Zapisal:
Martin Žnidaršič

Predsedujoča:
Dunja Mladenić

Overitelj:
Sašo Džeroski

Overitelj:
Mitja Luštrek
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