
Sestanek SLAIS IO 

Ljubljana, 8. 5. 2017, Oranžna soba IJS 

Prisotni: Mitja Luštrek, Božidara Cvetković, Aleksander Sadikov, Petra Novak Kralj, Dunja Mladenić, 

Matjaž  Gams 

Odsotni: Marko Grobelnik, Bogdan Filipič, Marko Bohanec, Aneta Trajanov, Gregor Leban 

Dnevni red: 

1. Avtonomna orožja  

2. Informacijska družba 

3. Poročilo društva 

4. Članstvo 

5. Razno 

 

Zapisnik 

Ad 1 Avtonomna orožja 

Matjaž Gams nas obvesti, da ga je zaradi pretekle aktivnosti na področju prepovedi avtonomnih 

orožij kontaktiral profesor iz ZDA, katerega je zanimalo, če bi bili pripravljeni pobudo dvigniti na 

evropsko raven. Matjaž Gams predlaga, da se pobuda, katero smo poslali na UN, pošlje na e-poštni 

seznam EurAI s pozivom, da se vsa evropska društva zavzamejo stališče in naredijo nekaj podobnega 

kot mi.  Besedilo, ki bo spremljalo dopis na EurAI, bo nevtralno in kratko. 

Sklep 1: Mitja pripravi besedilo za EurAI in ga pošlje v pregled izvršnemu odboru SLAIS, ki morebitne 

komentarje na besedilo pošlje Mitji Luštreku. 

Ad 2 Informacijska družba (IS 2017) 

Letos je obletnica SLAIS-a in si želimo posebno številko v reviji. AI Communications nam je sporočil, 

da so v preteklosti takšne vrste številk izdajali vendar tega ne počnejo več, zato je treba najti drugo 

revijo, ki bi bila pripravljena izdati posebno številko. Zaželeno bi bilo, da je revija prestižna ali pa da 

ima vsaj faktor vpliva, vendar nimam dobrih idej, kako tako revijo prepričati v sodelovanje, zato lahko 

naredimo posebno številka Informatice.  

Sklep 2: Imeli bomo posebno številko Informatika v katero bodo šli prispevki s konferenc SLAIS in 

SIkDD. Tema bo generična in bo zajemala tudi družbeni aspekt. Predlogi za urednike so Mitja Luštrek 

(E9), Marko Grobelnik (E3) in še nekdo (Leskovec, Žitnik ali Zupan). Čim prej se pošlje call for papers. 

Imeli bomo tudi vabljenega predavatelja (Gerhard Widmer), katerega bi lahko dali na dan otvoritve. 

O tem se bodo odločili na sestanku organizacijskega odbora IS. 

Matjaž Gams pove, da še zmeraj zbirajo predloge za nagrade, ki jih podeljuje IS, tako da če ima kdo 

kakšen predlog, naj to sporoči Matjažu Gamsu.  

 



Ad 3 Članarina in članstvo 

Mitja Luštrek je pregledal bazo članov in naredil seznam približno 50 ljudi, za katere se ne ve, ali so še 

aktivni v AI in bi jih bilo potrebno vprašati, če si še želijo biti člani.  

Sklep 3: Mitja Luštrek bo poslal elektronsko sporočilo članom s seznama in jih prosil, da se izjasnijo, 

ali želijo ostati člani SLAIS. Hkrati se pošlje vabilo, da se včlanijo novi, ki to želijo biti.  

Ad 4 Poročilo društva 

Izvršni odbor je bil seznanjen, da sta bili poročili za AJPES in DURS oddani.  

Ad 5 Razno 

Matjaž Gams sporoči, da bodo kmalu volitve za v državni svet, na katerih bo kandidiral in bi si želel, 

da ga SLAIS podpre.   

Sklep 4:  Predlog je, da SLAIS Matjaža Gamsa podpre, vendar se pred tem vpraša celotni izvršni odbor 

o mnenju po elektronski pošti.  

Mitja Luštrek sporoči, da še ni prejel poročila nadzornega odbora. Predog je, da se nadzornemu 

odboru pošlje izjava, katero morajo samo podpisati. 

Petra Novak Kralj nam predstavi novosti letošnje konference ECML. Novost je tudi delavnica s 

poudarkom na pridobivanju in financiranju evropskih projektov.  

Lepo bi bilo, če bi SLAIS organiziral druženje v obliki piknika. Predlog je, da bi ga imeli konec poletja ali 
septembra. Če se kdo vidi v vlogi organizatorja, je pozvan, da piknik pomaga organizirati. 

 

Zapisala: Božidara Cvetković 

Pregledal in dopolnil: Mitja Luštrek, Ljubljana, 19. 5. 2017 


