Slovensko društvo za umetno inteligenco
Slovenian Artificial Intelligence Society
Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Zapisnik sestanka izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco
Sestanek izvršnega odbora Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) je bil 15. 4. 2022 ob
14:00 preko videokonferenčnega Sistema Zoom.
Prisotni: Sašo Džeroski, Petra Kralj Novak, Matjaž Gams, Vito Janko, Dragi Kocev, Mitja Luštrek,
Marko Robnik-Šikonja, Ljupčo Todorovski
Odsotni: Dunja Mladenić, Aleksander Sadikov, Blaž Zupan, Bogdan Filipič
Dnevni red:
1. Termin skupščine
2. Predavanje pred skupščino
3. Poročilo o delovanju društva
4. Načrt dela v prihodnjem oz. tekočem letu
5. Seznanitev z možnostjo nominacij EurAIfellows in EurAI dissertation awards
6. Razno
Ad 1 Termin skupščine
Predlog termina skupščine: 25. 4. 2022 (ponedeljek) ob 16h.
Sklep 1: IO SLAIS določi termin skupščine 25. 4. 2022 ob 16h. Skupščina bo potekala preko
videokonferenčnega sistema zoom.
Ad 2 Predavanje pred skupščino
Člani IO SLAIS predlagajo več kandidatov za predavanje pred skupščino:
• Matjaž Kukar na temo »S preiskavami krvi do odkrivanja možganskih tumorjev«
• Nada Lavrač, Vid Podpečan in Marko Robnik-Šikonja so objavili knjigo Representation
Learning: Propositionalization and Embeddings
• Matej Kristan na temo »HIDRA – robustni globoki model za napovedovanje morske gladine«
• Tome Eftimov na temo »COVID-19 pandemic changes the food consumption patterns«
Sklep 2: IO SLAIS izglasoval predavanje o knjigi Nada Lavrač, Vid Podpečan in Marko Robnik-Šikonja:
Representation Learning: Propositionalization and Embeddings. Predavatelji so sprejeli povabilo.
Ad 3 Poročilo o delovanju društva
Poročilo o delu društva pripravljata predsednik Sašo Džeroski in tajnica Petra Kralj Novak. Osnutek je
članom IO SLAIS na voljo preko povezave.
Sklep 4: Člani IO SLAIS bodo po elektronski pošti pozvani da prispevajo vsebino za kategorije:
- Monografije
- Člani društva so bili zelo dejavni pri organizaciji znanstvenih in strokovnih srečanj
- Člani SLAIS so imeli več vabljenih predavanj na domačih in mednarodnih dogodkih, med njimi
- Člani so dobili več nagrad in priznanj
- Člani društva so tudi sodelovali na okroglih mizah in debatah
- V medijih
- Razno omembe vredno

Ad 4 Načrt dela v prihodnjem oz. tekočem letu
Oživitev SLAIS predavanj. Sašo je predlagal organizacijo serije seminarjev v kateri bi se sistematično
predstavili akterji na področju AI v Sloveniji. Matjaž je predlagal, da so prvi kandidati za predavanja
trije, ki so bili predlagani pod točko 2, a niso bili izbrani za predavanje pred skupščino. Ponudil je
pomoč Odseka za inteligentne sisteme. Termin predavanj: Drugi ali četrti četrtek v mesecu ob 13h.
Tudi letos člani SLAIS organizirajo Slovensko konferenco o umetni inteligenci in SiKDD v sklopu
Informacijske Družbe. Poslali bodo CFP na SLAIS listo. Vodja programskega odbora Slovenske
konference o umetni inteligenci je Mitja Luštrek. Pobuda je, da bi dodali še kakšnega so-predsednika
z Univerze v Ljubljani in s tem privabili več prispevkov iz Univerze.
Petra Kralj Novak je ena od štirih vodij programskega odbora ECML PKDD 2022, ki bo letos potekala v
Grenoble (Francija) 19. – 23. septembra 2022.
Poleg tega Člani SLAIS sodelujejo pri organizaciji Konference slovenskega društva za jezikovne
tehnologije.
Sašo Džeroski je v usmerjevalnem odboru konference Discovery Science. Rok za oddajo prispevkov je
konec maja.
Ad 6 Seznanitev z možnostjo nominacij EurAIfellows in EurAI dissertation awards
Trenutno so slovenski EurAi fellows Ivan Bratko, Nada Lavrač in Sašo Džeroski. Sašo spodbuja h
kandidaturi. Rok za oddajo kandidature je 29. april, 2022. Rok za oddajo EurAI Artificial Intelligence
Dissertation Award 2021 je 15. maj, 2022.
Ad 7 Razno
Predlogi za nagrade informacijske družbe
Matjaž Gams poziva k predlogom za nagrade informacijske družbe: življenjsko delo, tekoče delo,
informacijska jagoda. Pravilnik je dostopen tukaj: https://is.ijs.si/?page_id=42
Poletna šola ACAI bo letos potekala od 13. do 17. junija v Barceloni. Vabilo so člani SLAIS prejeli po
elektronski pošti.
Konferenca IJCAI-ECAI-22 bo potekala na Dunaju od 23. do 29. julija 2022. Nato bo po novem
konferenca ECAI na letnem nivoju (leta 2023 v Krakowu). V sklopu ECAI je sestanek EurAI.
Objava povzetkov doktoratov v reviji Informatika: Do sedaj je bilo pravilo, da je doktorant edini
avtor povzetka.
Sklep 5: IO SLAIS je mnenja, da se mentor in kandidat lahko dogovorita glede avtorstva. Predlaga
priporočilo, da je kandidat edini avtor, ne pa da se zavrne, če je mentor naveden kot soavtor.
Evidenca doktoratov na SLAIS spletni strani: Trenutno so objavljeni le doktorati članov SLAIS do leta
2017.
Sklep 6: Na spletni strani SLAIS objavljamo vsaj avtorja, naslov in povzetek. Če je doktorat prosto
dostopen pa še povezavo na celotno vsebino.
Zapisala: Petra Kralj Novak
Pregledal in dopolnil: Sašo Džeroski
Ljubljana, 15. 4. 2022

