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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 29.
3. 2021 ob 16:00 preko videokonferenčnega sistema ZOOM. 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 Dragi Kocev predavanje z naslovom Machine Learning for
Spacecraft Operation. Ob 16:45 je bilo prisotnih 29 članov, kar je več kot 10 članov, torej je
bila skupščina sklepčna.
Dnevni red:
1. Določitev delovnega predsedstva
2. Poročilo predsednika o delu društva in o finančnem poslovanju v preteklem letu
3. Poročilo nadzornega odbora
4. Volitve organov društva
5. Načrt dela društva v prihodnjem letu
6. Razno
Ad. 1 Določitev delovnega predsedstva
Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Bernard Ženko (predsednik), Petra Kralj Novak
(zapisnikarica) in dva overitelja: Nina Reščič in Martin Žnidaršič.
Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 2 Poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu
Predsednik društva Sašo Džeroski je poročal o delu društva v minulem letu. Pripomb na
poročilo društva ni bilo.
Sklep: Skupščina je odobrila Poročilo o delu društva.
Ad. 3 Poročilo nadzornega odbora
Marko Bohanec je poročal v imenu nadzornega odbora. Poročilo sta že podpisala dva od treh
članov nadzornega odbora, ko ga podpiše še tretji član, bo oddano v tajništvo SLAIS.
Na poročilo ni bilo pripomb.
Sklep: Skupščina je odobrila Poročilo nadzornega odbora.

Ad. 3 Volitve
Predsednica kandidacijske komisije je poročala, da so vsi člani organov SLAIS potrdili ponovno
kandidaturo. Določili smo volilno komisijo: Tea Tušar, Panče Panov in Vida Groznik. Tea Tušar
je na skupščini pozvala prisotne k morebitnim dodatnim kandidaturam. Dodatnih kandidatur
ni bilo. Volitve smo izvedli anonimno preko funkcionalnosti "ZOOM poll".
Glasovalo je 25 od 29 takrat prisotnih. Rezultate volitev je razglasila volilna komisija. Vsi člani
vseh organov društva so bili ponovno izvoljeni.
Ad. 5 Načrt dela društva v prihodnjem letu
Predsednik društva Sašo Džeroski je predstavil načrt dela v naslednjem letu:
•
•

•

Vztrajali bomo na financiranju Nacionalnega programa za umetno inteligenco
Organizirali bomo več dogodkov:
o The Web Conference 2021,
o APR 12-16 Wshps and Tuts,
o APR 19-23 Main Conference (MG, JL),
o Discovery Science 2021
o Special Session on Benchmarking of Computational Intelligence Algorithms
(BOCIA’21) at 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2021)
o Special Issue: “Evolutionary Algorithms in Engineering Design Optimization”
o Sinhronizacija z drugimi deležniki na področju umetne inteligence v
slovenskem prostoru (npr. AI4SI in IEEE Slovenia Computational Intelligence
Society (CIS) Chapter)
Ivan Bratko in Dunja Mladenić sta med strokovnjaki pri nastajajočem UNESCO
priporočilu o etiki v umetni inteligenci. Udeležila se bosta dveh medvladnih srečanj na
to temo.

Ad. 6 Razno
Mitja Luštrek: Spletno stran društva je potrebno malo oživeti. Podrezali bomo mentorje
doktorandov, da obveščajo o zagovorih, dosežkih in dogodkih.
Vida Groznik predlaga obrazec o poročanju o dogodkih, ki bi šli na spletno stran in v poročilo
društva.
Vida Groznik predlaga, naj na seji Državnega sveta na temo Načrt za okrevanje in odpornost
(NOO), predstavniki SLAIS zagovarjajo vključitev Nacionalnega programa za umetno
inteligenco v NOO, saj je potrebno vključevanje izobraževanja in raziskav na nižjih in višjih
nivojih TRL.
Matjaž Gams poziva člane društva naj dajo pobude za državni svet.
Aleš Zamuda: Računska inteligenca naj bi se povezala z umetno inteligenco v slovenskem
prostoru.

Vida Groznik: Izredno malo ARRS sredstev je namenjenih računalništvu in umetni inteligenci.
Premalo denarja je za tehniko.
Matjaž Gams: Pri ministrici za znanost bom zagovarjal potrebnost dodelitve več sredstev, da
znanost najprej potrebuje sredstva za ponovno vzpostavitev osnovnega delovanja, ne pa za
več-milijonski center za promocijo znanosti.
Bojan Ploj: V predmetniku za srednje računalniške šole ni nič tematike umetne inteligence.
Društvo ACM zagovarja več izobraževanja na področju računalništva na vseh stopnjah
izobraževanja. Predmetnik bi bilo potrebno posodobiti.
Skupščina je bila zaključena ob 17:42.
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