
Sestanek SLAIS IO 

Ljubljana, 9. 12. 2016, Oranžna soba IJS 

Prisotni: Mitja Luštrek, Bogdan Filipič, Marko Bohanec, Aneta Trajanov, Božidara Cvetković, Dunja 

Mladenić, Petra Novak Kralj, Matjaž  Gams, Gregor Leban 

Odsotni:  Aleksander Sadikov, Nada Lavrač, Marko Grobelnik 

Dnevni red: 

1. Matjaževa pobuda 

2. Volitve in skupščina 

3. Članarnina in članstvo 

4. Aktivnosti društva 

5. Razno 

 

Zapisnik 

Ad 1 Matjaževa pobuda 

Matjaž predstavi pobudo, da bi SLAIS podprl prijavo projekta KOC. V primeru uspeha na razpisu bo 

lahko imel SLAIS predavanja v sklopu projekta. 

Sklep 1: Pobudo podpremo. 

Sklep 2: Če bodo v prihodnje podobne pobude, jih bomo obravnavali in podprli. 

Ad 2 Volitve in skupščina 

Sklicati je potrebno skupščino, na kateri se voli novo predsedstvo. Imenovati moramo komisijo za 

volitve. Pred skupščino bo predavanje, kjer bodo zmagovalci tekmovanja ESA predstavili dosežke s 

tekmovanja. Potrebno je pripraviti poročilo o dosežkih društva. 

Sklep 3: Skupščina bo 19. 12. 2016 ob 12:00, Mitja Luštrek bo poslal vabilo vsem članom.  

Sklep 4: Kandidacijska komisija je Aleš Tavčar (E9), Aljaž Košmrl (E3), Panče Panov (E8) 

Sklep 5: Člani izvršnega odbora naj pošljejo dosežke svoje skupine. 

Ad 3 Članarina in članstvo 

Sklenili smo, da se članarina plačuje proporcialno glede na število članov. Do skupščine pripravimo 

predlog, kjer FRI obravnavamo enako kot en odsek na IJS.  Članarina za leto 2016 je plačal Laboratorij 

za bioinformatiko FRI, članarino za leto 2017 plača E9 IJS. 

Mitja predlaga pregled aktivnih članov, saj se število članstvo povečuje, verjetno pa je tudi veliko 

takšnih ki niso več aktivni. 



Sklep 6: Naredimo predhodno selekcijo, tako da identificiramo člane, za katere ne vemo, če so še 

aktivni. Tem članom se pošlje mail, v katerem se jih povpraša, ali še želijo biti člani SLAIS. 

Ad 4 Aktivnosti 

V preteklosti smo se odločili, da bomo imeli SLAIS seminarje, vendar se je seminar zgodil le enkrat.  

Povezovanje konferenc SiKDD in Inteligentni sistemi ni uspelo, se je pa preimenovala konferenca 

Inteligentni sistemi v Slovensko konferenco o umetni inteligneci. Konferenca je bila zelo uspešna, saj 

smo imeli več avtorjev s FRI.  

Naslednje leto je 25. obletnica SLAIS. Želimo objaviti posebno številko AI communications, kar bomo 

objavili v sklopu klica za prispevke. 

Mitja predstavi aktivnosti AI društev, ki so se predstavili na srečanju društev na IJCAI. Na svoje 

konference vabijo prispevke članov s pomembnih konferenc (to stori tudi SKUI), imajo newslettre, 

nagrade za doktorate in magisterije. Francozi so posebej aktivni. 

 

Zapisala: Božidara Cvetković 

Pregledal in dopolnil: Mitja Luštrek, Ljubljana, 13. 12. 2016 


