
Na podlagi 9. in 33. �clena Zakona o dru�stvih (Uradni list RS, �st. 60/95) je skup�s�cinaSlovenskega dru�stva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljne-ga akta dru�stva z zakonom in v ta namen sprejela naslednjiSTATUTSlovenskega dru�stva za umetno inteligencoI. SPLO�SNE DOLO�CBE1. �clenSlovensko dru�stvo za umetno inteligenco (angle�sko: SLovenian Arti�cial Intelligence So-ciety { SLAIS ), v nadaljnjem besedilu dru�stvo, je prostovoljno, samostojno, nepridobitnozdru�zenje �zi�cnih oseb, ki so se povezale z namenom dru�zenja, izmenjave izku�senj instrokovnih informacij o raziskavah in uporabi metod umetne inteligence v Sloveniji spoudarkom na naslednjih podro�cjih:� metode za predstavitev znanja in avtomatsko sklepanje,� strojno u�cenje,� avtomatizirano modeliranje,� nevronske mre�ze,� odlo�canje z metodami umetne inteligence,� metode kombinatori�cne optimizacije,� logi�cno programiranje,� kvalitativno modeliranje,� evolucijsko ra�cunanje,� simboli�cno programiranje,� ekspertni sistemi in sistemi znanja,� jeziki in orodja umetne inteligence,� naravni jezik: jezikovne in govorne tehnologije,� umetni vid. 2. �clenDru�stvo deluje na obmo�cju Republike Slovenije.3. �clenDru�stvo je pravna oseba zasebnega prava. Sede�z dru�stva je v Ljubljani, Jamova 39.
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4. �clenDru�stvo ima svojo �stampiljko. �Stampiljka je pravokotne oblike, velikosti 4:4� 1:2 cm, znapisom SLOVENSKO DRU�STVO ZA UMETNO INTELIGENCO.5. �clenDru�stvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na istihali sorodnih podro�cjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.Dru�stvo lahko sodeluje s tujimi in mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne na-mene in cilje. 6. �clenDelo dru�stva in njegovih organov je javno.Dru�stvo obve�s�ca svoje �clane:� z objavami na oglasni deski,� z elektronsko po�sto in objavami na Internetu,� s pravico vpogleda �clanov v zapisnike organov dru�stva,� preko sredstev javnega obve�s�canja.�Sir�so javnost obve�s�ca dru�stvo o svojem delu tako, da so seje organov dru�stva javne, da or-ganizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranihorganov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obve�s�canja.Za zagotovitev javnosti dela in dajanje to�cnih informacij o delu dru�stva je odgovorenpredsednik dru�stva, pisne informacije pa daje izvr�sni odbor.II. NAMEN IN CILJI DRU�STVA7. �clenNamen dru�stva je prispevati k razvoju in uporabi metod umetne inteligence v RepublikiSloveniji.Dru�stvo ima naslednje cilje:� prizadevanje za strokovno raven dela dru�stva,� spodbujanje �clanov k strokovnemu izpopolnjevanju,� sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podro�cja delovanja dru�stva,� sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se znanstveno ali strokovno ukva-rjajo s podro�cji umetne inteligence,� spodbujanje prenosa metod umetne inteligence v prakso.
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8. �clenNamen in cilje uresni�cuje dru�stvo z izvajanjem naslednjih nalog:� podpira raziskovanje, razvoj in uporabo metod umetne inteligence,� seznanja �clane z najnovej�simi dose�zki v Sloveniji in v svetu,� daje pobude vladnim in drugim organom za sprejemanje ukrepov,� samostojno ali skupaj z drugimi institucijami in dru�stvi organizira predavanja,posvetovanja in konference,� podpira izdajanje doma�ce in tuje literature,� sodeluje pri oblikovanju slovenskega izrazoslovja in standardov,� sodeluje s podobnimi doma�cimi, tujimi in mednarodnimi strokovnimi organizaci-jami,� spodbuja strokovno izpopolnjevanje, �stipendiranje in izmenjavo strokovnjakov domain v tujini. III. �CLANSTVO9. �clen�Clan dru�stva lahko postane vsak polnoletni dr�zavljan Republike Slovenije, ki se poklicnoali ljubiteljsko ukvarja z umetno inteligenco ali sorodnimi disciplinami, oz. ga ta podro�cjazanimajo. �Clanstvo v dru�stvu je prostovoljno. Kdorkoli �zeli postati �clan dru�stva, moraizvr�snemu odboru predlo�ziti pristopno izjavo, v kateri izrazi �zeljo postati �clan dru�stva inse zave�ze, da bo deloval v skladu s statutom dru�stva.�Clan dru�stva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj dr�zavljan.Dru�stvo ima redne in �castne �clane. 10. �clenNaziv �Castni �clan Slovenskega dru�stva za umetno inteligenco lahko dobi �clan dru�stva, kiima posebne zasluge za razvoj in uspe�sno delo dru�stva. Naziv �castnega �clana dru�stva lahkopodeli dru�stvo tudi ne�clanu, ki ima velike zasluge za razvoj in uporabo metod umetneinteligence. Naziv �castnega �clana podeljuje skup�s�cina na predlog izvr�snega odbora. �Ceoseba, ki se ji podeli naziv �castnega �clana ni �clan dru�stva, nima pravice odlo�canja vdru�stvu. 11. �clenPravice �clanov so:� da volijo in so izvoljeni v organe dru�stva,� da sodelujejo pri delu in odlo�cajo v organih dru�stva,� da uporabljajo skupne dose�zke in rezultate delovanja dru�stva pri svojem delu,� da uresni�cujejo svoje osebne interese na podro�cju dejavnosti dru�stva,3



� da sodelujejo pri izdelavi programa dru�stva in so seznanjeni s poslovanjem dru�stvater njegovim �nan�cno materialnim poslovanjem,� da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v dru�stvu ter za dose�zene uspehe.12. �clenDol�znosti �clanov so:� da spo�stujejo statut in druge akte ter sklepe organov dru�stva,� da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresni�cevanju ciljev in nalogdru�stva,� da dajejo dru�stvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenihnalog,� da prena�sajo znanje in izku�snje na mlaj�se �clane dru�stva,� da varujejo ugled dru�stva. 13. �clen�Clanstvo v dru�stvu preneha:� s prostovoljnim izstopom,� s �crtanjem,� z izklju�citvijo,� s smrtjo.�Clan prostovoljno izstopi iz dru�stva, �ce izvr�snemu odboru po�slje pisno izjavo o izstopu.�Clana �crta iz �clanstva izvr�sni odbor, �ce �clan v treh letih ne izka�ze nobene dru�stveneaktivnosti in se nato ne odzove povabilu izvr�snega odbora k sodelovanju v dru�stvu.O izklju�citvi �clana iz dru�stva odlo�ca �castno razsodi�s�ce s sklepom. Sklep mora biti v skladuz disciplinskim pravilnikom. IV. ORGANI DRU�STVA14. �clenOrgani dru�stva so:� skup�s�cina,� izvr�sni odbor,� nadzorni odbor,� �castno razsodi�s�ce.
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Skup�s�cina15. �clenSkup�s�cina je najvi�sji organ dru�stva, ki ga sestavljajo vsi �clani.Skup�s�cina je lahko redna ali izredna. Redno skup�s�cino sklicuje izvr�sni odbor enkrat letno.Izredna skup�s�cina pa se skli�ce po sklepu izvr�snega odbora, na zahtevo nadzornega odboraali na zahtevo 1/3 �clanov dru�stva. Izvr�sni odbor je dol�zan sklicati izredno skup�s�cino vroku 30 dni od prejema zahteve za sklic. �Ce izvr�sni odbor izredne skup�s�cine ne skli�ce vpredpisanem roku, jo skli�ce predlagatelj, ki mora predlo�ziti tudi dnevni red z ustreznimimateriali. Izredna skup�s�cina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.16. �clenO sklicu skup�s�cine s predlo�zenim dnevnim redom morajo biti �clani seznanjeni najmanj 10dni pred sklicem.Skup�s�cina je sklep�cna, �ce je prisotnih ve�c kot polovica �clanov.�Ce skup�s�cina ni sklep�cna, se zasedanje odlo�zi za 30 minut. Po preteku tega �casa jeskup�s�cina sklep�cna, �ce je prisotnih najmanj 10 �clanov.Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se �clani na samem glasovanju odlo�cijo za tajnina�cin glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.17. �clenNaloge skup�s�cine so:� sklepa o dnevnem redu,� sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte dru�stva,� sprejema program dela dru�stva,� sprejema �nan�cni na�crt in zaklju�cni ra�cun,� voli in razre�suje predsednika, podpredsednika, tajnika ter �clane izvr�snega odbora,nadzornega odbora in �castnega razsodi�s�ca,� odlo�ca o prito�zbah zoper sklepe izvr�snega odbora, nadzornega odbora in �castnegarazsodi�s�ca,� odlo�ca o vklju�cevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,� dokon�cno odlo�ca o izklju�citvi �clana iz dru�stva,� odlo�ca o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in �clani dru�stva v skladu z na-menom in cilji dru�stva,� odlo�ca o nakupu in prodaji nepremi�cnin,� sklepa o prenehanju dru�stva.O delu skup�s�cine se vodi zapisnik, ki ga podpi�sejo predsedujo�ci, zapisnikar in dva overi-telja. 5



Izvr�sni odbor18. �clenIzvr�sni odbor je izvr�silni organ dru�stva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehni�cnain administrativna dela, ter vodi delo dru�stva med dvema skup�s�cinama po programu insklepih sprejetih na skup�s�cini.Izvr�sni odbor je za svoje delo odgovoren skup�s�cini.Izvr�sni odbor �steje od 7 do 13 �clanov. Sestavljajo ga:� predsednik,� eden ali ve�c podpredsednikov,� tajnik,� ostali izvoljeni �clani.Izvr�sni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.V primeru, da iz kateregakoli vzroka eden od �clanov izvr�snega odbora med letom prenehaz delom, sme izvr�sni odbor na njegovo mesto z ve�cino glasov izbrati drugega.19. �clenNaloge izvr�snega odbora so:� sklicuje skup�s�cino,� skrbi za izvr�sevanje programa dela dru�stva,� pripravlja predloge aktov dru�stva,� pripravi predlog �nan�cnega na�crta in zaklju�cnega ra�cuna,� skrbi za �nan�cno in materialno poslovanje dru�stva,� upravlja s premo�zenjem dru�stva,� ustanavlja in ukinja sekcije dru�stva,� uresni�cuje druge naloge, ki mu jih nalo�zi skup�s�cina.20. �clenIzvr�sni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik dru�stva, v njegovi odsotnosti papodpredsednik dru�stva. Sklic sestanka lahko zahtevajo tudi drugi �clani izvr�snega odbora.Izvr�sni odbor je sklep�cen, �ce je navzo�cih ve�c kot polovica �clanov. Veljavne sklepe sprejemaz ve�cino glasov prisotnih.Za katerokoli znanstveno, strokovno ali dru�zbeno aktivnost dru�stva lahko izvr�sni odboroblikuje stalno ali ob�casno komisijo. 21. �clenIzvr�sni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje sekcije. Naloge, �stevilo �clanovin predsednika sekcije dolo�ci izvr�sni odbor. �Clani sekcije so lahko le �clani dru�stva. Za6



svoje delo so sekcije odgovorne izvr�snemu odboru. Izjemoma lahko dru�stvo povabi ksodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce.Sekcije so metoda dela dru�stva in so organizirane po interesnem principu �clanov dru�stva.Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom dru�stva.22. �clenIzvr�sni odbor lahko sklepa prek elektronskih medijev, npr. elektronske po�ste. Veljavensklep je sprejet, kadar ga potrdi ve�c kot polovica �clanov izvr�snega odbora.23. �clenMandatna doba �clanov izvr�snega odbora je dve leti.Mandat predsednika in podpredsednika dru�stva se lahko zaporedoma ponovi le enkrat.Ob izteku mandatne dobe se lahko zamenja najve�c polovica �clanov izvr�snega odbora.24. �clenIzvr�sni odbor mesec dni pred iztekommandatov imenuje tri�clansko kandidacijsko komisijo,ki na podlagi predlogov �clanov dru�stva pripravi seznam kandidatov za posamezna mestav izvr�snem odboru. �Clani izvr�snega odbora ne morejo biti �clani kandidacijske komisije.Kandidacijska komisija obvesti �clane dru�stva o predlaganih kandidatih za izvr�sni odborpravo�casno pred zasedanjem skup�s�cine. 25. �clen�Clani dru�stva imajo med zasedanjem skup�s�cine pravico predlagati za katerokoli funkcijodrugega ali dodatnega kandidata. Tak predlog morajo podpreti vsaj trije �clani dru�stva.26. �clenVolitve �clanov izvr�snega odbora so tajne.Nadzorni odbor27. �clenNadzorni odbor spremlja delo izvr�snega obora in drugih organov dru�stva ter opravljanadzor nad �nan�cnim in materialnim poslovanjem dru�stva. Nadzorni odbor enkrat letnoporo�ca skup�s�cini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.28. �clenNadzorni odbor je sestavljen iz treh �clanov, ki jih izvoli skup�s�cina. �Clani izmed sebeizvolijo predsednika. �Clani nadzornega odbora ne morejo biti obenem �clani izvr�snegaodbora. Lahko sodelujejo na sejah izvr�snega odbora, ne morejo pa odlo�cati.Nadzorni odbor je sklep�cen, �ce so na seji prisotni vsi trije �clani. Veljavne sklepe sprejemaz ve�cino prisotnih.Mandatna doba �clanov nadzornega odbora je dve leti.7



�Castno razsodi�s�ce29. �clen�Castno razsodi�s�ce sestavljajo trije �clani in enako �stevilo namestnikov. Voli jih skup�s�cinaza dobo dveh let. �Clani izmed sebe izvolijo predsednika. �Castno razsodi�s�ce se sestaja popotrebi na podlagi pisnih zahtev �clanov ali organov dru�stva.�Castno razsodi�s�ce vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z dis-ciplinskim pravilnikom. 30. �clen�Castno razsodi�s�ce sprejema veljavne sklepe, �ce so prisotni vsi trije �clani in �ce zanje glasu-jeta vsaj dva �clana. �Castno razsodi�s�ce je odgovorno skup�s�cini.31. �clenDisciplinske kr�sitve, ki jih obravnava �castno razsodi�s�ce, so naslednje:� kr�sitve dolo�cb statuta,� nevestno izvr�sevanje sprejetih zadol�zitev in funkcij v dru�stvu,� neizvr�sevanje sklepov organov dru�stva,� dejanja, ki kakorkoli �skodujejo ugledu dru�stva.32. �clenDisciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikomizre�ce �castno razsodi�s�ce, so:� opomin,� javni opomin,� izklju�citev.Zoper sklep �castnega razsodi�s�ca ima prizadeti pravico prito�zbe na skup�s�cino dru�stva.Skup�s�cina kot drugostopenjski organ o prito�zbi odlo�ca na svojem prvem naslednjem sklicu.Predsednik dru�stva33. �clenPredsednik zastopa in predstavlja dru�stvo pred dr�zavnimi in drugimi organi in organi-zacijami v dr�zavi in v tujini.Predsednik dru�stva je hkrati tudi predsednik izvr�snega odbora in ga izvoli skup�s�cina zadobo dveh let.Predsednik je odgovoren za delovanje dru�stva v skladu s statutom in pravnim redomRepublike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skup�s�cini in izvr�snemu odboru.V odsotnosti predsednika njegovo delo opravlja podpredsednik, ki ga pooblasti predsednikali izvr�sni odbor. 8



Tajnik dru�stva34. �clenTajnik dru�stva skrbi za opravljanje strokovno tehni�cnega in administrativnega dela, ko-ordinacijo med organi dru�stva in vodenje �nan�cnega in materialnega poslovanja dru�stva.Izvoli ga skup�s�cina za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren skup�s�cini.V. FINAN�CNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRU�STVA35. �clenViri dohodkov dru�stva so:� prostovoljni prispevki, darila in volila,� dohodki iz dejavnosti dru�stva in naslova materialnih pravic,� prispevki sponzorjev,� drugi viri.�Ce dru�stvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari prese�zek prihodkov nad odhodki, gamora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.Vsaka delitev premo�zenja dru�stva med njegove �clane je ni�cna.36. �clenDru�stvo razpolaga s �nan�cnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi �nan�cnimi na�crti,ki jih sprejme skup�s�cina. Na redni skup�s�cini �clani vsako leto obravnavajo in sprejmejozaklju�cni ra�cun. 37. �clenFinan�cne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik dru�stva.Finan�cno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podro�cja.Tajnik vodi �nan�cno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o �nan�cno materi-alnem poslovanju, v katerem dru�stvo tudi dolo�ci na�cin vodenja in izkazovanje podatkovo �nan�cno materialnem poslovanju dru�stva, ki mora biti v skladu z ra�cunovodskimi stan-dardi za dru�stva.Dru�stvo ima svoj �ziro ra�cun pri Agenciji Republike Slovenije za pla�cilni promet.38. �clenFinan�cno in materialno poslovanje dru�stva je javno.Vsak �clan ima pravico vpogleda v �nan�cno in materialno dokumentacijo in poslovanjedru�stva.Za pomo�c pri urejanju �nan�cno materialnih zadev lahko dru�stvo zaposli �nan�cnega stroko-vnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s podro�cja delovnega prava.9



39. �clenDru�stvo ima lahko premi�cno in nepremi�cno premo�zenje, ki je kot last dru�stva vpisano vinventarno knjigo.Premi�cno premo�zenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvr�snega odbora.Nepremi�cno premo�zenje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skup�s�cine.40. �clenDru�stvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko �zi�cne ali pravne osebe, ki dru�stvumaterialno, moralno ali kako druga�ce pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajona skup�s�cini, nimajo pa pravice odlo�canja.VI. PRENEHANJE DRU�STVA41. �clenDru�stvo lahko preneha:� �ce se �stevilo �clanov zmanj�sa pod 10,� po sklepu skup�s�cine z ve�cino prisotnih �clanov,� po samem zakonu. 42. �clenV primeru prenehanja dru�stva preide njegovo premo�zenje s sklepom skup�s�cine na sorodnodru�stvo. VII. KON�CNA DOLO�CBA43. �clenTa statut je sprejela skup�s�cina dru�stva dne 3. 11. 1997 in velja takoj. Z za�cetkom velja-vnosti tega statuta preneha veljati statut, sprejet na skup�s�cini dne 26. 1. 1993.Tajnik: Predsednik:mag. Matja�z Kukar, dipl. ing. prof. dr. Matja�z Gams, dipl. ing.
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