
 

 
Slovensko društvo za umetno inteligenco  
Slovenian Artificial Intelligence Society  
Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

 
 
Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco  
 
Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bil 26. 1. 2018 ob 
14:00 na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani.  

 
Prisotni: Mitja Luštrek, Vito Janko, Marko Bohanec, Aleksander Sadikov, Aneta Trajanov, Petra Kralj 
Novak, Dunja Mladenić, Matjaž  Gams, Bogdan Filipič 
Odsotni: Marko Grobelnik, Gregor Leban 
 
Dnevni red: 

1. Članstvo 
2. Informatica 
3. Povezovanje članov 
4. Termin naslednje skupščine 
5. Predlogi za nagrade informacijske družbe 
6. Poročilo o delu društva 
5. Razno 

 
Ad 1 Članstvo 
Mitja Luštrek je poslal e-mail neaktivnim članom SLAIS-a, če si še želijo ostati člani. Nekateri so 
odgovorili in njihova želja bo upoštevana. Težave so s tistimi, ki niso odgovorili in tistimi, za katere 
nimamo nobene kontaktne informacije.  
 
Sklep 1: Mitja ponovno pošlje poziv. Ta je poslan tudi vsem ostalim članom, saj kdo morda kaj ve o 
tistih, ki ne odgovarjajo. Člani, ki se tudi na ta poziv ne bodo odzvali, bodo izključeni iz društva v 
skladu s 13. členom statuta.   
 
Ad 2 Informatica 
Revija Informatica bo imela posebno številko. Okoli 14 prispevkov smo že dobili, nekatere pa še 
čakamo. Recenzije dobljenih prispevkov so v teku. Dodatno nas razveseli novica, da je Informatica 
sedaj vključena v »Web of Science«.  
 
Ad 3 Povezovanje članov 
Pretekla pobuda za Solomonove SLAIS seminarje ni bila zelo uspešna, saj se je do sedaj organiziral le 
eden. Še vedno si želimo večjega sodelovanja med člani društva in v prihodnje bi bilo dobro najti 
kakšno zunanjo motivacijo za spodbuditev le tega (recimo skupen projekt). Majhen korak v tej smeri, 
bi bilo povezati dve konferenci v okviru multikonference Informacijska družba: Slovensko konferenco 
o umetni inteligenci in SiKDD (Conference on Data Mining and Data Warehouses).  Za okrepitev 
sodelovanja med člani bomo poskušali tudi organizirati piknik. Lahko bi ga združili skupaj s piknikom 
kakšnega izmed odsekov. Stroške piknika plačajo udeleženci.  
 
Sklep 2: Letos se bosta Slovenska konferenca o umetni inteligenci in SiKDD (ki sta obe del 
multikonference Informacijska družba) zgodili na isti dan, najverjetneje ena za drugo. Organizacijsko 
logistiko je potrebno čim prej uskladiti.  
 



 
Ad 4 Termin naslednje skupščine 
Dogovorili smo se za termin naslednje skupščine. Dobro bi bilo najti predavatelja, ki bo to skupščino 
otvoril. Teža te naloge je predvsem na ramenih Sadikova, ki se je javil, da bo našel nekoga s FRI-ja.  
 
Sklep 3: Naslednja skupščina se zgodi v torek 13. 2. ob 13.00 na Institutu »Jožef Stefan«.  
 
Ad 5 Predlogi za nagrade informacijske družbe 
Zbranih je bilo nekaj predlogov: Parlameter (informacijska jagoda), Prenova slovarčka izrazov 
(informacijska jagoda) in kraja bitcoinov – »NiceHash« (informacijska limona).  
 
Ad 6 Poročilo o delu društva 
Potrebujemo poročilo o delu društva (članki, organizacija dogodkov, dosežki, programska oprema…).  
 
Sklep 4: Mitja Luštrek je določen za poročilo o delovanju odseka E9, Dunja Mladenić za E3, Aneta 
Trajanov za E8, Aleksander Sadikov za FRI. 
 
Ad 7 Razno 
Matjaž Gams je bil sprejet v državni svet. Prav tako je EURAI-u pisal o avtonomnih orožjih, vendar ni 
dobil odgovora. Računalniški slovarček izrazov je potrebno oklestiti in prenoviti. V ta namen bomo 
vsem članom poslal mail in jih pozvali na pomoč pri nalogi (ali jih vsaj opozorili na obstoj e-poštnega 
seznama, ki je namenjen diskusiji o različnih terminih v slovarju).    
 
Zapisal: Vito Janko 
Pregledal in dopolnil: Mitja Luštrek,  Ljubljana, 31. 1. 2017 


