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
13.12.2011 ob 13:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ker ob začetku ni bila prisotna vsaj
polovica članov društva, smo v skladu s statutom društva počakali pol ure in sprejemali sklepe
šele od 13:30 dalje. Ker se je skupščine udeležilo več kot 10 članov, je bila sklepčna.
Dnevni red:
1. določitev delovnega predsedstva,
2. poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
3. finančno poročilo,
4. poročilo nadzornega odbora,
5. načrt dela SLAIS v naslednjem letu
6. razno.
Ob 13:30 je bilo prisotnih 17 članov društva: Tanja Urbančič, Aleš Tavčar, Miha Mlakar,
Tomaž Erjavec, Bernard Ženko, Tea Tušar, Sašo Džeroski, Miha Drole, Matej Pičulin, Martin
Žnidaršič, Borut Sluban, Hristijan Gjoreski, Panče Panov, Dunja Mladenić, Bogdan Filipič,
Gregor Leban, Matjaž Gams.
Ad. 1
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Saso Dzeroski (predsednik), Gregor Leban
(tajnik) in dva overitelja: Bernard Ženko in Panče Panov.
Ad. 2
Predsednica društva Dunja Mladenić je poročala o delu društva v minulem letu. Poročilo je
priloženo. Na poročilo ni bilo večjih pripomb in je bilo sprejeto soglasno. Predsednica še dva
dni sprejema komentarje, popravke in dopolnitve.
Ad. 3
Tajnik društva Gregor Leban je poročal o finančnem poslovanju društva v minulem letu.
Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno.
Ad. 4
Tomaž Erjavec je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu poslovanja društva.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. Ko bo poročilo podpisano s strani vseh članov nadzornega
odbora, bo dostavljeno tajništvu društva.

Ad. 5
Sklep 1: Društvo SLAIS bo organiziralo proslavo ob 20 letnici društva SLAIS. K sodelovanju
bomo povabili aktivnejše skupine iz področja umetne inteligence v Sloveniji (plačnike ECCAI
članarine).
Poleg rednih aktivnosti društva je v naslednjem letu pomembna organizacija proslave ob 20
letnici društva SLAIS. Izvršni odbor SLAIS je že določil, da bo dogodek povezan s
konferenco Informacijska družba 2012, ki bo potekala od 8. do 12. oktobra 2012. Proslava bo
predvidoma realizirana v obliki enodnevne delavnice 8.10.2012.
Sašo Džeroski je predlagal, da bi seznam predlaganih članov razširili še z drugimi kandidati,
ki niso povezani samo s področjem strojnega učenja, ampak tudi na primer kvalitativno
sklepanje. Predlaga tudi, da bi predstavniki skupin, ki plačujejo članarino za ECCAI,
predstavili rezultate svojega dela.
Sklep 2: Predsednica društva pozove člane SLAIS, naj pošljejo svoje doktorske disertacije in
disertacije, kjer so bili mentorji ali so-mentorji, za objavo na spletni strani SLAIS, v kolikor
tam niso še objavljeni.
Sklep 3: Člani SLAIS naj redne novice sporočajo podpredsedniku Marku Bohancu, da bodo
objavljene na spletni strani društva.

Ad. 6
Razno
Dunja Mladenić je pozvala prisotne k promociji svojih raziskovalnih rezultatov z izdelavo
video posnetkov, ki prikazujejo delovanje razvitih sistemov.

Skupščina je bila zaključena ob 14:30.
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