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Zapisnik izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco  
 
Redni pol-letni sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco je potekal preko 
Zoom telekonference 14.5.2020 z začetkom ob 14:00 do 15:30.  
 
Prisotni: Sašo Džeroski, Aleksander Sadikov, Bogdan Filipič, Dragi Kocev, Marko Robnik-Šikonja, 
Matjaž Gams, Mitja Luštrek, Vito Janko, Blaž Zupan, Petra Kralj Novak 
 
Odsotni: Dunja Mladenić, Ljupčo Todorovski 
 
Dnevni red: 

1. Nacionalni program za umetno inteligenco (gradivo poslano prejšnji petek) 
2. Izobraževalni program Elements of AI v slovenščini (pripeta sta dva seta slajdov) 
3. Plačilo članarine v EurAI za leto 2020 
4. Razno 

 
Ad 1 Nacionalni program za umetno inteligenco 
Sašo Džeroski je pred enim tednom poslal trenutno verzijo programa.   
Bogdan Filipič: Potrebno je zahtevati zavezo ministerstev za financiranje. Dokument je nujno urediti 
in lektorirati, odstraniti slengizme. Manjše napake: 

Str 18: Kaj se bo zgodilo do konca 2019 …. Posodobit 
Str 23: SWAT analiza, 4. točka … za leto 2018 
Str 40: Zaupanje v AI – premočna zahteva je razumevanje 

Mitja Luštrek: Razdvojeni smo med konkretnim programom ki favorizira določena področja in po 
drugi strani omejitvami, ki jih to prinese. 
Predlog: 6.4. Uvedba referenčnih AI rešitev v gospodarstvo in družbo: Konkretna področja so le 
primeri ali so možne tudi dodatne vsebine. 
Aleksander Sadikov: Malo predvidenega financiranja za izobraževanje in bazične raziskave 
Krepitev človeških virov. 
Izobraževanje je zgolj na nivoju deklarativnega teksta. 
Blaž Zupan: dokument je potrebno direktno popraviti in zato zaprosit za podaljšanje roka za en 
teden. Strategija bi morala biti zelo ciljna. 
 
Sklep 1: Sašo Džeroski bo v imenu SLAIS prosil za podaljšanje roka za en teden. Vsi člani IO vnesejo 
svoje pripombe s »track changes« v dokument do 20.5.2020. 
 
Ad 2 Izobraževalni program Elements of AI v slovenščini 
Finska je v sklopu predsedovanja EU pripravila program Elements of AI in ga prevedla v vse evropske 
jezike. Cilj je, da bi 1% Evropejcev izobrazili na tem področju. Iščejo lokalne partnerje. 
 
Preveriti bo potrebno prevode, da so strokovno v redu. 
 



Sklep 2: Si bomo prizadevali, da bo znotraj Nacionalnega programa za UI namenjena sredstva. Sašo 
Džeroski bo posredoval kontakte podjetij, ki bi lahko bila zainteresirana. 

Ad 3 Plačilo članarine v EurAI za leto 2020 

Sklep 3: LKM bo plačal članarino, kot je predvideno po razporedu. 

Ad 4 Razno 
AI konference v Covid razmerah. Različne konference so se odločile bodisi za odpoed (IJCAI so 
prestavili na naslednje leto), prestavitev (ECAI so prestavili na september) ali video-izvedbo (GEKO je 
tipično julija, letos bo electronic only. Predstavitve bodo v živo. Avtorji morajo narediti video 
predstavitev za backup). 
Discovery Science bo bodisi v Grčiji bodisi hibridno bodisi v celoti preko videokonference, odvisno od 
razmer. ECML PKDD se bo zgodil, če se bo dalo v živo, sicer virtualno. 

Sklep 4: Matjaž Gams pošlje e-mail za kandidature za nagrade za konferenco Informacijska družba. 

Zapisala: Petra Kralj Novak 
Pregledal in dopolnil: Sašo Džeroski, 14.5.2020 


