
 

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

 

Zapisnik redne skupščine Slovenskega društva za umetno inteligenco  

Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) se je pričela dne 21. 12. 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 eno uro. V tem času je Marinka Žitnik predstavila svoje uspehe pri napovedovanju 

stranskih učinkov zdravil s predavanjem »Metode globokih vložitev za polifarmacijo in predpisovanje 

zdravil«. 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 in finančnem poslovanju v preteklem letu 
3. poročilo nadzornega odbora 
4. volitev organov društva 
5. načrt dela društva v prihodnjem letu 
6. razno 

 
Ad. 1  

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Marko Robnik-Šikonja (predsednik), Vito Janko 

(zapisnikar) in dva overitelja: Bernard Ženko in Bogdan Filipič.  

Ad. 2  

Predsednik društva Mitja Luštrek je poročal o delu društva v minulem letu. Poročilo je priloženo. 

Poročal je tudi o finančnem poslovanju društva v minulem letu. Članarina je bila plačana in davčna 

napoved uspešno oddana.  Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno.  

Predsednik društva je pohvalil uspešno izpeljane konference, organizirane delavnice, prejete nagrade 

in številna vabljena predavanja članov društva. Poudaril je naše stališče proti avtonomnim orožjem. 

Poročal je, da se je članstvo prevetrilo – člani, za katere ni bilo očitno, da se še vedno ukvarjajo z 

umetno inteligenco, so bili pozvani, naj potrdijo svojo željo o nadaljnjem članstvu. Matjaž Gams in Vito 

Janko sta se udeležila skupščine EurAI na konferenci IJCAI.  

Ad. 3 

Nadzorni odbor ni našel nepravilnosti v delovanju društva.  

 

 

 



Ad. 4 

Volitve 

Kandidacijska komisija je predstavila kandidate za organe društva za naslednji mandat. Za predsednika 

je kandidiral Sašo Džeroski, za tajnico Petra Kralj Novak. Dosedanja predsednik (Mitja Luštrek) in tajnik 

(Vito Janko) sta kandirala za člana izvršnega odbora.  Na novo so kandidirali Jakob Valič (za častno 

razsodišče) ter Blaž Zupan, Marko Robnik-Šikonja, Dragi Kocev in Ljupčo Todorovski (za izvršni odbor).  

Dosedanji člani organov društva Gregor Leban, Marko Grobelnik, Simon Krek in Maja Škrjanc niso vložili 

ponovne kandidature. 

Vsi kandidati so bili soglasno izvoljeni. Seznam izvoljenih članov: 

Predsednik 

Sašo Džeroski 

 

Tajnik in blagajnik 

Petra Kralj Novak 

 

Izvršni odbor 

Bogdan Filipič 

Matjaž Gams  

Vito Janko 

Dragi Kocev 

Mitja Luštrek  

Dunja Mladenić  

Marko Robnik-Šikonja  

Aleksandar Sadikov  

Ljupčo Todorovski  

Blaž Zupan  

 

Nadzorni odbor 

Marko Bohanec  

Aljaž Košmerlj  

Aneta Trajanov  

 

Častno razsodišče 

Branko Kavšek 

Igor Kononenko 

Vili Podgorelec 

Zoran Bosnič (namestnik) 

Jakob Valič (namestnik) 

Bernard Ženko (namestnik) 
 

 



 

Ad. 5 

Plan dela 

Novi predsednik društva Sašo Džeroski je predstavil svojo vizijo nadaljnjega dela in poslanstva društva. 

Izhajal je iz dejstva, da se področje umetne inteligence hitro razvija in njena uporaba nezadržno širi. V 

tem kontekstu je nakazal tri smeri delovanja društva: 1) Informiranje in izobraževanje širše javnosti o 

umetni inteligenci in njeni uporabi ter o priložnostih in izzivih, ki jih prinaša. 2) Spodbujanje 

komunikacije in koordinacije med slovenskimi ustanovami, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, npr. 

pri oblikovanju nacionalne strategije na področju UI. 3) Informiranje slovenskih institucij o Evropskih 

pobudah (npr. CLAIRE, ELISE), vključevanje v le-te in spodbujanje mednarodnega sodelovanja na 

področju UI. 

Ad. 6 

Razno  

Matjaž Gams je poročal, da Kitajska vlaga veliko sredstev v umetno inteligenco. Napovedani odhod 
Velike Britanije iz EU je slab za združeno umetno inteligenco v Evropi. Spodbudil je, da bi študentje bolj 
sodelovali pri članskih aktivnostih. Predvsem vzdrževanje revije Informatica in spletnega slovarja 
strokovnih izrazov potrebuje več/nove ljudi. Za omenjeno revijo si želimo, da pridobi faktor vpliva SCI, 
morda potrebujemo srečanje na to temo. Opomnjeni smo bili na obstoj poštnega seznama, 
namenjenega pogovoru o slovenskem strokovnem izrazoslovju  
(https://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slais-izrazoslovje). To se še posebej pogosto uporablja v 
slovenskih diplomskih in magistrskih delih, zato so mentorji teh del naprošeni, da pozovejo svoje 
kandidate, naj omenjeni slovar uporabljajo in po potrebi dopolnjujejo. Na spletni strani društva je 
zbirka doktorskih disertacij, katerih avtorji so člani društva.  

Sklep: Člane je treba spodbuditi, da dopolnijo zbirko doktoratov.  

 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 15:00.  

V Ljubljani, 21. 12. 2018 

 

Zapisal:         Predsedujoči:  

Vito Janko         Marko Robnik-Šikonja 

 

Overitelj:         Overitelj:  

Bernard Ženko        Bogdan Filipič 

https://mailman.ijs.si/mailman/listinfo/slais-izrazoslovje

