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Dnevni red redne skupščine
Slovenskega društva za umetno inteligenco
Redna letna skupščina Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) 24.1.2014 ob
13:00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Ker ob začetku ni bila prisotna vsaj polovica
članov društva, smo v skladu s statutom društva počakali vsaj pol ure in sprejemali sklepe šele
od 15:00 dalje. Ker se je skupščine udeležilo več kot 10 članov, je bila sklepčna.
Dnevni red:
1. Določitev delovnega predsedstva,
2. Poročilo predsednika o delu SLAIS v zadnjem letu,
3. Finančno poročilo,
4. Poročilo nadzornega odbora,
5. Volitve organov SLAIS
6. Načrt dela SLAIS v naslednjem letu
7. Razno
Ob 14:00 je bilo prisotnih 17 članov društva: Rok Piltaver, Panče Panov, Petra Kralj
Novak, Dragana Miljković, Tomaž Erjavec, Marko Bohanec, Mitja Luštrek, Nejc Trdin,
Ylaomir Kuzmanovski, Jurica Levatić, Darko Cherepnalkoski, Nikola Simidjievski, Simon
Kozina, Matjaž Gams, Dunja Mladenič, Bogdan Filipič, Gregor Leban.
Ad. 1
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Marko Bohanec (predsednik), Gregor Leban
(tajnik) in dva overitelja: Petra Kralj Novak in Mitja Luštrek.
Ad. 2
Predsednica društva Dunja Mladenić je poročala o delu društva v minulem letu. Poročilo je
priloženo. Na poročilo ni bilo večjih pripomb in je bilo sprejeto soglasno. Predsednica še dva
dni sprejema komentarje, popravke in dopolnitve.
Ad. 3
Tajnik društva Gregor Leban je poročal o finančnem poslovanju društva v minulem letu.
Poročilo je priloženo. Na poročilo ni bilo pripomb in je bilo sprejeto soglasno.
Ad. 4

Tomaž Erjavec je v imenu nadzornega odbora poročal o pregledu poslovanja društva.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. Ko bo poročilo podpisano s strani vseh članov nadzornega
odbora, bo dostavljeno tajništvu društva.
Ad. 5
Načrt dela SLAIS v prihodnjem letu:
Predsednica društva Dunja Mladenić je poročala, da bo 8-10 oktobra 2014 na Bledu potekala
konferenca Discovery Science, na kateri bodo predstavljene vsebine, ki bi bile zanimive za
člane društva.
Od 10 – 13 junija bo v Ljubljani potekala konferenca Computational Creativity, ICCC 2014.
Od 13 – 17 septembra 2014 bo v Ljubljani potekala konferenca Parallel problem solving from
Nature PPSN 2014. Novica o dogodku je že na SLAIS internetni strani. Potekala bo na
gospodarskem razstavišču. Rok za oddajo prispevkov je 17.3.2014.
Oktobra 2014 bo v Ljubljani organizirana 17. mednarodna multikonferenca Informacijska
družba 2014.
V Barceloni bo potekala IForce 2014 konferenca, kjer bo Marko Bohanec vodil sekcijo na
temo kvalitativnega modeliranja.
Matjaž Gams je poročal o tem, da reviji Informatica še ni uspelo priti v seznam SCI revij.
Povabil je člane SLAIS, ki bi želeli pomagati pri tem cilju, da se pridružijo izvršnemu organu
revije.
Matjaž Gams predlaga, da se povabi predstavnike SLAISA, ACM, društvo Informatica ter
drugih društev, ki podpirajo konferenco Informacijska družba, da se udeležijo slavnostne
podelitve nagrad ob otvoritvi konference Informacijska družba.
Ad. 6
Sklep 1: Članarino v društvu ECCAI bo za leto 2014 poravnal Laboratorij za inteligentne
CAD sisteme, Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
Sklep 2: Člani društva, ki so doktorirali v 2013 ali bodo v 2014 naj pošljejo povzetke
doktorata Matjažu Gamsu za objavo v reviji Informatica. Mitji Luštreku naj pošljejo doktorat
v PDF obliki ter datum zagovora doktorata.
Sklep 3: Člani društva naj redne novice pošiljajo podpredsedniku Marko Bohancu za objavo
na strani društva.
Sklep 4: Organizatorji sorodnih pod-konferenc na konferenci Informacijska družba naj se
prilagodijo tako, da bo prekrivanje s konferenco Discovery Science čim manjše.
Sklep 5: Gregor Leban poišče kakšne so prednosti članstva v društvu ECCAI in o tem obvesti
člane SLAIS.
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