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Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco
Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne 19. 12.
2016 ob 12:00 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. V tem času je Bernard Ženko v imenu ekipe, ki je zmagala na
tekmovanju ESA, predstavil metodo za napovedovanje energetskih potreb vesoljske sonde Mars
Express. 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. volitev organov društva
6. načrt dela društva v prihodnjem letu
7. razno
Ad. 1
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Sašo Džerovski (predsednik), Božidara Cvetković
(zapisnikar) in dva overitelja: Martin Žnidaršič in Dragi Kocev.
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.
Predsednik društva poroča o uspešnosti Slovenske konference o umetni inteligenci, ki se je zgodila v
sklopu multikonfrence Informacijska družba 2016. Matjaž Gams in Božidara Cvetković sta se udeležila
dogodka Evropskega društva za umetno inteligenco, ki se je preimenoval v EurAI, na konferenci ECAI.
Naslednji ECAI bo v Španiji v Santigu de Compostela. Leta 2018 bodo tri konference: IJCAI, ECAI in
AAMAS potekale istočasno v Stockholmu na Švedskem.
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
Nikogar iz nadzornega odbora ni bilo na skupščini.

Sklep: Nadzorni odbor bomo pozvali, da naj napišejo poročilo.
Ad. 5
Volitve
Kandidacijska komisija je predstavila kandidate za naslednji mandat. Nada Lavrač in Iztok Savnik se
nista strinjala z vnovično kandidaturo. Za člana nadzornega odbora smo predlagali Aljaža Košmrlja.
Aljaž Košmrlj se je strinjal.
Volilo je 13 članov in volilna komisija je ugotovila, da so vsi kandidati soglasno sprejeti. Seznam
izvoljenih članov:
Predsednik
Mitja Luštrek
Tajnik in blagajnik
Božidara Cvetković
Izvršni odbor
Marko Bohanec
Bogdan Filipič
Matjaž Gams
Marko Grobelnik
Petra Kralj Novak
Gregor Leban
Dunja Mladenić
Aleksander Sadikov
Aneta Trajanov
Nadzorni odbor
Simon Krek
Aljaž Košmrlj
Maja Škrjanc
Častno razsodišče
Branko Kavšek
Igor Kononenko
Vili Podgorelec
Zoran Bosnič (namestnik)
Marko Robnik Šikonja (namestnik)
Bernard Ženko (namestnik)

Ad. 6
Plan dela
Predsednik društva Mitja Luštrek je predstavi trenutno stanje članstva glede na ustanovo in predlog
plačevanja članarine po ustanovah glede na število članov. Predlagano zaporedje plačevanja je E3,
E8, FRI, E9, kjer se na FRI dogovorijo, kateri laboratorij je na vrsti. Članarino za leto 2016 je plačal
Laboratorij za bioinformatiko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, članarino za leto 2017 pa bo
plačal Odsek za inteligentne sisteme (E9), Institut »Jožef Stefan«
Sklep: Članarina se plačuje po predlaganem sistemu.
Sklep: Prevetri se članstvo po sistemu, predlaganem na IO.
Zaradi obletnice SLAIS-a, bi si želeli organizirati poseben dogodek in objaviti posebno številko v AI
Communications. Če želimo imeti posebno številko, se je treba pozanimati, kakšen je postopek in
kakšnega tipa članki se lahko objavijo, ter izbrati urednike.
Sklep: Mitja Luštrek se bo pogovoril z Nado Lavrač, če ima informacije o tem, kako so to pred časom
naredili Katalonci. Predlagana tematika bi bila zgodovina SLAIS-a in pa članki trenutnih raziskav.
Kriterij za povabilo je treba še doreči in naredit CFP.
Salomonovi seminarji organizacij v SLAIS niso bili uspešni. Potrebno je poiskati način, da bi se
seminarji vendarle zgodili.
Ad. 7
Razno
Sašo Džerovski nas obvesti o njihovi udeleženosti pri organizaciji konference ECML PKDD v Skopju.
Sašo Džerovski bo poslal CFP na elektronski poštni seznam SLAIS. Marko Grobelnik sporoči, da bodo
vpleteni v organizirajo dveh konferenc, za katere bo informacije in CFP poslal na elektronski poštni
seznam SLAIS.
Skupščina je bila zaključena ob 14:00.
V Ljubljani, 19. 12. 2016

Zapisala:
Božidara Cvetković
Overitelj:
Martin Žnidaršič

Predsedujoči:
Sašo Džerovski
Overitelj:
Dragi Kocev

