
LKM STORY 
Zadeva: Ustanovitev Laboratorija za kognitivno modeliranje 

Člani: prof. dr. Igor Kononenko, asis. dr. Marko Robnik Šikonja, asis. dr. Matjaž Kukar, 
Aleksander Sadikov (MR) , Matjaž Bevk (MR) 
… 

V Ljubljani, 1.oktobra 2001 

… No, v resnici se zgodba začne že mnogo prej, daljnega leta 1984 na delavnici ISSEK 
(International School for the Synthesis of Expert Knowledge) na Bledu, ko je nek član in 
soustanovitelj nekega drugega laboratorija, ker ni razumel šaha, (podzavestno) sklenil, da bo 
ustanovil svoj laboratorij, v katerem se bodo igrali bolj preproste igrice (npr. tri v vrsto, pikado 
itd.) 

 

Ta odločitev je bila podzavestno potrjena ob katastrofalnem porazu v prvenstvu v pikadu 
predstavnikov slovenske umetne inteligence na Golovcu… (no, če smo čisto iskreni, se je zarota 

začela že leta 1980, na elektrijadi študentov, ki so kovali zaroto skupaj z bodočim dekanom) 

( ) 



Za izpolnitev načrta se je v dvorani Univerze v Ljubljani leta 1997 zbrala komisija in (si) začela 
podeljevati magisterije z dolgoročnim namenom (nekateri so se namesto doktorata odločili za 

politiko): 

 

 

Istega leta so se pričele priprave na boj pod neposredno žabjo komando, ob podpori tajnih služb ZDA 
v Nashvillu: 

 

 



No in potem je prišel dan ustanovitve LKM, kjer je žaba prevzela glavno vlogo: 

 

Zaradi žabe so se v LKM začele dogajati nenavadne in pogosto nerazložljive stvari: 

 

 

Zaradi neposredne nevarnosti so se nekateri namesto za LKM odločili za bridko izkušnjo tujine – 
obljubljeni svet Avstralije in kasneje Amerike (no,  nekateri so obtičali v Avstraliji): 

 

 



Poleg tega smo se morali zaradi prevelikega znanja v šahu nekaterih, kar je ogrožalo LKM neznanje…  

 

…malo prestrukturirati in smo začeli trenirati bolj zahtevne športne panoge (tik ob žogi so vedno 
največji grebatorji) 

 



Vse ostalo pa se je dogajalo po (žabjem) 
načrtu in uspehi so razvidni iz spodnjega foto-

albuma. 

 

 
Prvi (neuspešni) naskok Triglava 2002. 

 

Bridki spomini na Aco de Paou (2003). 



 

Uspešen naskok obzidja Dubrovnika (2003). 

 

Novoletno tekmovanje, kdo poje več pic s hamburgerji (2003/04). 
(zmagovalec je fotograf) 



 
Poudarek ni na hrani 2004 – moto LKM požrtij. 

 

Bujenje Bohinjcev 2004 (uspešno). 

 

Glasbeno izživljanje 2005 (neuspešno). 

 



Zaradi čudnih dogodkov v LKM, ko so lačni morali prositi za hrano… 

 
… je LKM obiskal detektiv …  

 
…in obtožnica je prisilila člane LKM na dieto. 

 

Vsem razen fotoaparatu novoletna vege-dieta zelo paše (2006/07). 
 

 



Dieta je vplivala zelo spodbudno na aktivnost nekaterih članov LKM: 

 
Slava LKM diete se je hitro razširila do najbolj zahodnih delov Evrope,  

 
od koder so navdušenci množično romali na LKM degustacije … 

 



… in novi val degustatorjev je prihrumel še iz najbolj vzhodnih in južnih delov Evrope (2007): 

 

 

 

 

Edini, ki so preživeli dieto (2007). 



 

Dietna ekipa si je zaslužila dietni Logo (2007) 

In medtem ko se eni borimo za boljšo prihodnost in krotimo sovražnike LKM, 

        

se nekateri hvalijo, kaj vse so naredili, potem ko so hudiči že ukročeni. 

 

 

Čeprav smo bili navdušeni nad konferenco in še posebej nad mestom konference (ECML-07), nas je 
tajna služba z zgornjo kodo kljub našemu upiranju odstranila s prizorišča. 



V tem času je bil pod žabjim vodstvom dokončan tajni raziskovalni program, ki je razvil skrivnostno 

napravo za obnovo in razmnoževanje, ki se je je prijel psevdonim poplavnik.  

(ker je naprava še vedno klasificirana kot državna skrivnost, v javnost ni pricurljala nobena fotografija te naprave). 

 

Prvi (uspešni) preizkus poplavnika (oz. njegove funkcije za obnovo) je 
bil zaradi varnostnih razlogov opravljen na sosednji predavalnici.  

(prenos vibracij iz LKM do predavalnice se je vršil preko medija, ki je hkrati osnovno gorivo poplavnika).  

 

Spodbujeni z uspehom smo preizkusili funkcijo za razmnoževanje kar 
na LKM – zopet uspešno.  

(Vendar smo zaradi pritiskov javnosti in zahtev tajnih služb morali poplavnik umakniti iz nadaljnje uporabe, čeprav je bil načrt za 
razmnoževanje celotne stavbe fakultete izdelan že do potankosti). 



 

Kdo je največji? 

 

 

Izgovor in…  

 

 

… namen žurke 2007. 

 



 

Drugi (neuspešni) naskok Triglava 2008. 

 

 

Glasbeni spektakel po drugem (neuspešnem) naskoku Triglava 2008. 
(istega dne klan Robnik-Šikonja dosegel ovrgljivo fuzbalsko zmago, saj se je nihče ni upal fotografirati) 



 

Leta 2009 je klan Robnik Šikonja končno klonil pred premočjo uvoženih igralcev iz dežele, kjer je 
nogomet nacionalni šport. 

 

 

Ker niso bili uspešni v fuzbalu, drugih večjih izzivov v LKM pa niso našli, so se nekateri raje odločili za 
zahtevno nalogo oponašanje evkaliptusa (član LKM je v sivem). 

 



 

Navdušeni udeleženci konference (ECML 09 – Bled) so žalostni, ker je 
pauza med predavanji. 

 

Žabji kralj širi svojo vojsko (2009). 

Med letno inventuro 2009 je razširjena ekipa odkrila skriti poplavnik. Zaradi uničenih navodil za 
uporabo je bila pri ponovnem zagonu funkcija za razmnoževanje iz neznanih razlogov uporabljena 

tudi na profesorju  (namesto pričakovane podvojitve je prišlo do nepričakovane potrojitve). 



 No, potem ko so bili rekonstruirani načrti za uporabo, je poplavnik uspešno obnovil LKM: 

                    

Pred in po uporabi poplavnika na enem kosu pohištva. 

 
LKM pred uporabo poplavnika in … 

 

… LKM po njegovi uporabi (2009). 



Kot backup plan, če bi šlo karkoli narobe, so člani LKM ustanovili plesno skupino za odvračanje 
pozornosti od  spektakularnih dosežkov poplavnika. Najvidnejši uspehi plesnih spektaklov (2010): 

 

    
Kmalu so se začeli tudi skrivni redni treningi borilnih veščin, obvezni za vse člane LKM (2012): 

 

 



Pri obrambi LKM smo si pomagali tudi z magičnimi rituali (2012): 

  

ki so pokazali svojo moč in med testiranjem uspešno zrušili drevo (in to brez uporabe poplavnika): 

 

Ponovno smo poskusili (zopet neuspešno) z ustanovitvijo žabje bande, a kvakanje ni delovalo: 

:



Čeprav smo prikrili delovanje poplavnika z ustanovitvijo Startup podjetja 

 

smo postali tako popularni, da so se začele množiti prošnje za članstvo v LKM… 

 

tako da je razmnoževanje članov postajalo vse bolj kritično (2011)… 

 

in še bolj kritično (začetek in konec 2012), saj je v prvo vrsto vse bolj prihajal do takrat neznani spol…  



Žabji kralj in LKMjevci okrogle mize so začeli iskati rešitev (2012/13), in sklep je bil, da… 

 
edina rešitev za LKM je poplavnik. A naučiti smo se morali preživeti v poplavnih razmerah (2013): 

  

Zatem smo začeli z intenzivnim nadaljnjim razvojem poplavnika, sprva smo ekperimentirali zgolj z 
dežnim načinom, seveda smo procese nadzorovali z varne višine pred poplavo (2014): 

  

 



Prišel je odločilni trenutek IN POPLAVNIK JE ZGENERIRAL NOVI LKM  

  

Ki so ga takoj zasedle žabe pod taktirko skrivnostnih rok (ali je to zakamuflirani krak žabjega kralja??): 

 



S pomočjo poplavnika je žabjemu kralju končno uspelo ustanoviti tudi žabjo bando (2014) 

 

Poplavnik je tudi uspešno poplavil konkurenčno fakulteto (2014): 

 

In ponovno smo lahko začeli z resnim raziskovalnim delom – igra križci/krogci (2015):  

 



Nobena ovira ni bila prehuda in degustacije so se ponovno intenzivno vrstile (2015):  

 

A nekateri niso zdržali tempa: 

   



Da se skrivno znanje poplavnika ne bi izgubilo, smo se odločili, da ga bomo prenašali iz roda v rod: 

 

A o nadaljnji strategiji seveda odloča žabji kralj in LKMjevci okrogle mize (2015): 

 

 



TO BE CONTINUED… 


