
 

 
Slovensko društvo za umetno inteligenco  
Slovenian Artificial Intelligence Society  
Jamova cesta 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 7. 1. 2016 

ob 13:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.  

Ker ob začetku ni bilo prisotne vsaj polovice članov društva, smo v skladu s statutom društva začetek 

skupščine preložili za eno uro. Medtem sta Gregor Leban in Marko Grobelnik predstavila delo na 

področju spremljanja globalnih medijev. V nadaljevanju je bila skupščina sklepčna, ker se je je 

udeležilo več kot 10 članov.  

Dnevni red:  

1. določitev delovnega predsedstva 
2. poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu 
3. poročilo tajnice o finančnem poslovanju 
4. poročilo nadzornega odbora 
5. načrt dela društva v prihodnjem letu 
6. morebitna kandidatura društva za organiziranje konference ECAI 2020 
7. terminološka vprašanja s področja umetne inteligence  
8. razno 

 
 

Ob 14:10 je bilo prisotnih 12 članov društva: Mitja Luštrek, Božidara Cvetković, Gregor Leban, Marko 

Grobelnik, Marko Bohanec, Bogdan Filipič, Blaž Zupan, Simon Krek, Matjaž Gams, Janez Demšar, 

Matjaž Kukar, Juš Kocjan. 

Ad. 1  

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Blaž Zupan (predsednik), Božidara Cvetković 

(zapisnikar) in dva overitelja: Bogdan Filipič in Marko Bohanec.  

Ad. 2  

Predsednik društva Mitja Luštrek je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. 

Naknadno poslani dosežki članov se bodo dodali v poročilo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo 

sprejeto soglasno.  

Ad. 3  

Tajnica društva Božidara Cvetković je poročala o finančnem poslovanju društva v minulem letu. 

Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno. 

Ad. 4 



Član nadzornega odbora Simon Krek je poročal, da pri delovanju društva ni bilo opaziti nobenih 

nepravilnosti. 

Ad. 5  

Na seji IO društva je bilo predlagano, da bi imeli mesečni Salomonov seminar, kjer bi posamezne 

enote predstavile svoje delo in dosežke. Na skupščini je bil predlog potrjen. 

Sklep 1. Mitja Luštrek bo organiziral seminar, s katerim začnemo v februarju. Predlog seznama 

predavanj bo poslal po elektronski pošti. 

Pod pokroviteljstvom SLAIS-a bomo v okviru multikonference Informacijska družba (IS) organizirali 

obstoječi konferenci Inteligentni sistemi in SiKDD, ki bosta ostali samostojni, vendar bodo njune 

sekcije prepletene z namenom, da bi tradicionalni obiskovalci ene obiskali tudi drugo in obratno. 

Prvič bo to na IS 2016.  

Na IS poteka tudi študentska konferenca, na katero so povabljeni študentje, da pošljejo svoje 

prispevke. Člani SLAIS-a so vabljeni, da svoje študente opozorijo na to konferenco in jih pozovejo, da 

se konference aktivno udeležijo. 

Matjaž Gams je sporočil, da se zbirajo kandidature za nagrado za trenutno delo in za Michie-

Turingovo nagrado (za življenjsko delo), ki ju vsako leto podeljuje Informacijska družba. Člani SLAIS-a 

so pozvani, da predlagajo kandidate za eno ali obe nagradi. 

Blaž Zupan je predlagal, da bi društvo SLAIS predlagalo uvedbo zakona, ki bi dovoljeval vožnjo 

samovozečih avtomobilov po javnih cestah. Dobro bi bilo imeti čim širšo podporo in tak zakon 

predstaviti kot zahtevo, saj bi na ta način pripeljali tovrstne raziskave v Slovenijo. Idejo o zakonu je 

društvo podprlo. 

Sklep 2. Poiskati je potrebno nekoga, ki bo znal argumentirati dobrobit zakona in pridobiti čim širšo 

podporo.  

Matjaž Gams vabi mlajše sodelavce k sodelovanju v uredniškem odboru revije Informatica. 

Ad. 6  

Na sestanku IO društva je bila predstavljena možnost organizacije ECCAI. Mitja Luštrek je poročal, da 
ECCAI lahko organizira SLAIS v sodelovanju z IJS, organizira ga lahko tudi samo IJS ali FRI. Marko 
Grobelnik ima pripravljeno predlogo dokumentacije, ki bi jih lahko uporabili pri prijavi. Na skupščini 
se ni nihče javil, da bi bil predsednik organizacijskega odbora.  

Sklep 3. V prijavo bomo šli v primeru, da se najde predsednik organizacijskega odbora.  

Ad. 7.  

Na sestanku IO društva je bil izpostavljen problem strokovne terminologije, ker obstaja več prevodov 
ene besede. Potrebujemo način, na katerega se bomo odločali, katera beseda je najprimernejša za 
uporabo.  

Sklep 4. Ustvarili bomo nov poštni seznam za strokovno terminologijo, na katerega bomo včlanili vse 
člane SLAIS-a z možnostjo odjave, če jih tema ne zanima. Preko tega seznama bodo potekale debate 
glede jezikovnih vprašanj.  Seznam bo moderiral Simon Krek. 



Ad. 8.  

Janez Demšar je sporočil, da izstopa iz IO SLAIS zaradi pomanjkanja časa. Mitja Luštrek se dogovarja z 
Aleksandrom Sadikovom, da bi postal novi član. Potrjevanje novega člana bo potekalo preko 
elektronske pošte.  

Mitja Luštrek je predstavil razporeditev članov SLAIS-a po enotah. Glede na število članov se 
spremeni politika plačevanja članarine ECAI.  

Sklep 5. Članarina se plačuje po uteženi vsoti glede na število članov. Blaž Zupan je sporočil, da bo 
članarino za leto 2016 plačal Laboratorij za bioinformatiko FRI.  

Marko Grobelnik je opozoril na dogodke, ki se dotikajo umetne inteligence in so organizirani preko 
portala za organizacijo sestankov meetup.com. Dobro bi bilo obveščati člane o takšnih dogodkih. 

Sklep 6.  Obveščanje o dogodkih, ki so povezani z umetno inteligenco, bo potekalo prek spletne strani 
SLAIS-a (ter Facebooka in Twitterja, ki sta s spletno stranjo povezana). 

Matjaž Gams je opozoril na skupščino ECCAI, ki se dogaja na konferencah ECAI in IJCAI. Naslednje 
skupščine bi se bilo treba udeležiti v imenu SLAIS-a.  

Sklep 7.  Članstvo bomo obvestiti o naslednji skupščini ECCAI. Na ECAI in IJCAI se vedno odpravi kdo 
od članov SLAIS-a in eden od teh bi se lahko dogodka udeležil v imenu društva. 

 

Skupščina je bila zaključena ob 15:20.  

 

V Ljubljani, 21. 1. 2016 

Zapisala:         Predsedujoči:  

Božidara Cvetković        Blaž Zupan 

Overitelj:         Overitelj:  

Bogdan Filipič        Marko Bohanec 


