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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 17. 12. 
2019 ob 13:05 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 imel 
Mitja Jermol predavanje z naslovom UNESCO International Research Centre on Artificial Intelligence 
(IRCAI). Ob 14:05 je bilo prisotnih 21 članov, kar je več kot 10 članov, torej je bila skupščina sklepčna. 

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. Načrt dela društva v prihodnjem letu 
6. Razno 

 
Ad. 1 Določitev delovnega predsedstva 

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Bogdan Filipič (predsednik), Petra Kralj Novak 
(zapisnikarica) in dva overitelja: Nina Reščić in Panče Panov.  

Ad. 2 Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu  

Predsednik društva Sašo Džeroski je poročal o delu društva v minulem letu. Dodatne dosežke so 
navedli tudi člani društva. Na skupščini omenjene in naknadno poslane dosežke dodamo v poročilo. 
To so:  

• UNESCO center za umetno inteligenco,  
• novi visokošolski izobraževalni programi: Podatkovne vede na FRI, FIŠ. 

Na poročilo ni bilo drugih pripomb in je bilo sprejeto soglasno. Poročilo je priloženo k zapisniku. 

Ad. 3 Poročilo tajnice o finančnem poslovanju  

Tajnica društva Petra Kralj Novak je poročala o finančnem poslovanju društva. Finančno poročilo je 
vključeno v poročilo o delu društva. 

Na poročilo ni bilo pripomb. 

Ad. 4 Poročilo nadzornega odbora 

Marko Bohanec je poročal v imenu nadzornega odbora. Poročilo podpisano s strani vseh treh članov 
nadzornega odbora so oddali v tajništvo SLAIS. 



Na poročilo ni bilo pripomb. 

 Ad. 5 Načrt dela društva v prihodnjem letu 

• Nacionalna strategija o umetni inteligenci. Sašo Džeroski predlaga, da nacionalno strategijo
poskusimo tudi konkretno finančno opredeli. Predlog je 3.000.000 EUR letno.

• Demistificirati umetno inteligenco. Društvo podpira nastopanje članov v medijih.
• Vladislav Rajkovič: Revija Uporabna informatika je revija v slovenščini. Spodbuja, da bi kaj

resnega o umetni inteligenci napisali v slovenščini. Tekst v slovenščini bi bil koristen za
oblikovanje ustreznega izrazoslovja v slovenščini in tudi uporaben za posredovanje
novinarjem in pri pojavljanju v medijih.

• Vlado Rajkovič je Gimnaziji v Kranju in na Vegovi »podaril« uro predavanja o umetni
inteligenci in odločanju s poudarkom na večparametrskem odločanju. Ponuja podobno tudi
za druge šole, če ima kdo kontakte z vodstvi srednjih šol.

• Povezovanje med raziskovalno skupnostjo in industrijo: V naslednjem letu planiramo člani
SLAIS organizirati dogodek za akademijo in industrijo (in mogoče še končne uporabnike) po
vzoru dogodka AI2future, ki je bil oktobra 2018 organiziran v Zagrebu. Kandidati iz industrije
so med drugimi podjetja, v katerih sodelujejo (bivši) člani društva, in sponzorji programa
Podatkovne vede na FRI. Naslov bi bil lahko GoAI (po vzoru GoDigital).

• Marko Bohanec  predlaga, da bi bilo gradivo za predstavitev umetne inteligence v Sloveniji na
spletni strani SLAIS. Prejšnji predsednik Mitja Luštrek je uredil tovrstno predstavitev, ki jo je
potrebno posodobiti in objaviti na spletni strani društva.

• Za plačilo članarine EurAI je v letu 2020 na vrsti FRI (LKM). O vrstnem redu za naprej in
morebitni vključitvi dotanih skupin oz. laboratorijev kot plačnikov se bomo pogovorili na
naslednji seji izvršnega odbora.

• Družabni vidik: FRI je pred časom obljubil AI piknik, ki si ga društvo še vedno želi.

Ad. 6 Razno 

Ustvarjanje novega kadra na področju Umetne inteligence. Ljupčo Todorovski je izpostavil, da je 
fragmentiranje študijskih programov resen problem. Slovenija ima potencial dobro izobraževati na 
področju AI. Nastajajo novi študijski programi, ki se včasih ne izvajajo zaradi pomanjkanja študentov. 
Sašo predlaga kombiniranje izobraževanja v učilnici s študijem na daljavo. Naslednji koraki v to smer 
bi lahko bili v sklopu UNESCO centra za umetno inteligenco. 

Skupščina je bila zaključena ob 14:52. 

V Ljubljani, 18. 12. 2019 

Zapisala: Predsedujoči: 

Petra Kralj Novak Bogdan Filipič 

Overitelj:  Overiteljica:  

Panče Panov Nina Reščić 
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