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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 13. 02. 2018
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 pol ure. V tem času je Blaž Zupan imel predavanje z naslovom »Demokratizacija
znanosti o podatkih«. 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 tajnika o finančnem poslovanju
4. poročilo nadzornega odbora
5. načrt dela društva v prihodnjem letu
6. razno
Ad. 1 Določitev delovnega predsedstva
Delovno predsedstvo je prevzel Jure Žabkar.
Ad. 2 Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
Predsednik društva Mitja Luštrek je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. Med
dosežke članov je potrebno dodati še konferenco ECML PKDD 2017, ki je je organiziral Sašo Džeroski s
sodelavci. Na poročilo ni bilo drugih pripomb in je bilo sprejeto soglasno.
Ad. 3 Poročilo tajnika o finančnem poslovanju
Poročanje o finančnem poslovanju zadeva zgolj plačilo članarine krovni organizaciji EurAI, ki ga je v letu
2017 izvedel Odsek za inteligentne sisteme Instituta Jožef Stefan, in je bilo vključeno v poročilo
predsednika o delu društva.
Sklep: Temu zgledu bomo sledili tudi v prihodnje, tako da ločeno finančno poročilo tajnika ni potrebno,
dokler se obseg finančnega poslovanja ne poveča.
Ad. 4 Poročilo nadzornega odbora
Član nadzornega odbora Aljaž Košmrlj je sporočil, da v delovanju društva ni bilo nobenih nepravilnosti.
Poročilo nadzornega odbora je podpisal, čaka še na podpise drugih članov tega odbora.
Ad. 5 Načrt dela društva v prihodnjem letu
Nadaljujemo z delom, določenim na prejšnjih sestankih. Dve izpostavljeni nalogi sta bili prevetritev
članstva ter priprava marčevske številke revije Informatica.

Razno
Ad. 6
Še vedno podpiramo idejo o pikniku, ki bi med drugim služil za povečevanje sodelovanja med člani
različnih ustanov v SLAIS-u.
Sklep: Piknik naj bo organiziran nekje spomladi, ko bo vreme toplejše, organizacijo piknika prevzame
FRI.
Ad. 7
Razumevanje umetne inteligence v srednjih šolah je slabo in dobro bi bilo kaj narediti, da bi se stanje
izboljšalo. Mnenja o ustreznih ukrepih so deljena. En predlog je imeti seminarje po šolah ljudem, ki
sestavljajo učne načrte, in jih pozvati, da vključijo kaj na to temo. Kot človek, ki bi lahko prevzel pobude
v tej smeri, je bil omenjen Andrej Brodnik. Blaž Zupan skeptično opozarja, da je problem zakoreninjen
globje in da bi bilo treba vplivati na ustrezne ministre, sicer ne bo opaznih sprememb.
Ad. 8
Opozorjeni smo bili, da bi bilo dobro pregledati izraze s področja umetne inteligence v Islovarju. Hkrati
smo bili povabljeni, da se lahko kak član pridruži mesečnim sestankom, kjer se odloča o v tem slovarju
nastopajočih izrazih. Izpostavljen je bil termin »big data«, saj je po mnenju Blaža Zupana v Islovarju
definiran narobe, po drugi strani pa so deljena mnenja o prevodu: velepodatki ali obsežni podatki.
Ad. 9
Iščejo se ljudje (in pripadajoča država), ki bi bili pripravljeni organizirati ECAI in IJCAI za leto 2022.
Sklep: Člane SLAIS-a se povpraša, če bi bil kdo pripravljen prevzeti to nalogo.
Ad. 10
Izpostavljeno je bilo, da imajo mediji negativno mnenje o umetni inteligenci. Poročajo o potencialnih
oddaljenih grožnjah, ne omenjajo pa neposrednih in prihodnjih koristi le-te.
Sklep: V intervjujih z mediji je treba izpostavljati dobro plat umetne inteligence.
Ad. 11
Slovenska revija »Uporabna informatika« bi potrebovala urednika in člani SLAIS-a so pozvani, da se
javijo za to nalogo, če jih zanima.

Skupščina je bila zaključena ob 15:00.
V Ljubljani, 13. 02. 2016
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