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Predstavitev referata: dr. Vito Logar, FE, ULj
Po uvodnem nagovoru predsednika društva prof. Boruta Zupančiča, je član društva, dr. Vito
Logar, FE, ULj, predstavil referat s področja njegovega dela: Modeliranje in simulacija
procesov v električni obločni peči.
1. Izvolitev delovnih teles
Predsednik društva Borut Zupančič je predlagal izvolitev delovnih teles občnega zbora s
pripadajočimi kanditati v naslednji sestavi:
Predsednik:
Član:
Zapisnikar:
Overovatelja zapisnika:
Verifikacijska komisija:

Rihard Karba
Miroljub Kljajić
Vito Logar
Peter Šega, Nadja Hvala
Marko Corn, Andrej Zdešar

Zbor je predlog soglasno potrdil. Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 20 (od 99)
članov društva SLOSIM, kar je pomenilo sklepčnost občnega zbora glede na dejstvo, da je
od začetka preteklo več kot pol ure.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. rednega občnega zbora
Rihard Karba je na kratko povzel zapisnik 10. rednega občnega zbora. Ugotovljeno je bilo,
da ni bilo posebnih sklepov. Nekatere izmed planiranih aktivnosti so bile uspešno izvedene,
druge pa so v izvajanju oz. so planirane.
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
3. Poročilo o delu društva v obdobju po 10. občnem zboru
Borut Zupančič je podal poročilo o delu društva v obdobju po 10. občnem zboru. Pregled
dela društva je podan v naslednjih točkah:
•

društvo je 8.6.2011 imelo 78 članov; letna članarina znaša 10 EUR; za leto 2009 in
2010 je plačalo članarino 73 članov. Pregled članov po organizacijah: FE LJ - 24, IJS 10, FS LJ - 7, FOV KR - 4, EF LJ - 3, FF LJ - 3, FERI MB - 3, Inea - 2, ostale organizacije
po 1.

Razprava:
- dobro bi bilo, da društvo pridobi (mlajše) člane iz novih sredin (IJS, UM, UNG, FS UL)
- prof. Šarler (UNG) predvideva 9 novih članov iz UNG
- prof. Štok (FS UL) in prof. Golob (FERI MB) bosta posredovala uradna vabila za nove
člane na svojih fakultetah
- prof. Golob bo sprožil akcijo še na FS MB in FG MB
- prof. Zupančič bo sestavil dokument za privabljanje novih članov. Vabimo vse člane,
da posredujejo dokument zainteresiranim
- predvsem je potrebno spodbuditi mlajše člane, ki imajo ideje in voljo za sodelovanje v
društvu.
- smiselno bi bilo pridobiti tudi nekaj članov iz UL FRI LJ
- dr. Žlajpah (IJS) je mnenja, da je potrebno poleg iskanja novih članov, le-te spodbuditi
k večji aktivnosti, saj sicer nova članstva društvu ne prinašajo prednosti. Za večjo
prepoznavnost društva bi lahko organizirali različne delavnice in seminarje s področja
simulacijskih orodij priznanih proizvajalcev. Takšni seminarji že potekajo interno na IJS,
lahko pa jih razširimo tudi na nivo društva
- prof. Zupančič (FE LJ) meni, da večje število novih članov pomeni večjo verjetnost, da
se najdejo aktivnejši člani. Seminarji in delavnice so dobra ideja
- dr. Hvala (IJS) meni, da bi bilo dobro obveščati člane društva o internih seminarjih in
predavanjih, ki se odvijajo na posameznih organizacijah članicah
- prof. Golob meni, da je za boljše sodelovanje društva z industrijo potrebno le-to
identificirati (kdo sploh uporablja simulacijska orodja, katera, v kakšen namen, itd.)

- prof. Štok meni, da je potrebno motivirati mlajše in jim predstaviti pomembnost
področja modeliranja in simulacij
- prof. Karba (FE LJ) dodaja, da je dobra priložnost za promocijo tudi konferenca ERK, ki
je vsako leto septembra v Portorožu
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Na konferenci ERK 2011 smo organizirali in recenzirali 3 sekcije in aktivno sodelovali
s prispevki. Ena sekcija je bila študentska.
25.10.2011 smo s pomočjo prof. dr. Božidarja Šarlerja organizirali strokovno
ekskurzijo v podjetje Štore Steel. V okviru ekskurzije smo si ogledali proizvodnjo
podjetja ter se spoznali s številnimi simulacijskimi orodji, ki jih uporabljajo za
izboljšanje učinkovitosti proizvodnje, kvalitete izdelkov in zmanjšanja vplivov na
okolje.
14.12.2011 smo organizirali predavanje Tineta Tomažiča (Pipistrel) o zmagi na
tekmovanju NASA Green flight challenge (predavanja se je udeležilo veliko število
študentov).
Aktivno smo sodelovali na konferenci Mathmod 2011. Naša člana prof. Gašper
Mušič in prof. Maja Atanasijević-Kunc sta organizirala 2 tutoriala in 1 sekcijo. Člani
društva so sodelovali z 10 konferenčnimi prispevki.
Na konferenci ERK 2012 smo organizirali in recenzirali 1 sekcijo.
prof. Rihard Karba in prof. Aleš Belič sta imela vabljeno predavanje z naslovom
“Modelling Feedback Mechanisms in Biosciences” na IET-Institution of Engineering
and Technology in BCS - British Computer Society, Manchester, oktober 2012
V letu 2011 in 2012 smo se uspešno javili na razpis ARRS za sofinanciranje delovanja
v mednarodnih znanstvenih združenj za 2 postavki: povračilo za članarino v
konfederaciji EUROSIM (700 EURO) in sofinansiranje delovanja predsednikov,
sekretatarjev v mednarodnih združenjih.
V letu 2010 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju.
Naredili smo promocijo za akcijo, da člani do 0.5% dohodnine namenijo našemu
društvu. Pridobili smo približno 240 EUR.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
4. Poročilo o delovanju združenja EUROSIM in o pripravah na kongres EUROSIM 2013
Borut Zupančič je podal poročilo o delu združenja EUROSIM in o pripravah na kongres
EUROSIM 2013. Povzetki so strnjeni v naslednjih točkah:
• Trenutno se navezujejo stiki s simulacijskimi društvi v Bolgariji, Rusiji, Srbiji in na
Irskem.
•

Naslednji kongres Eurosim bo v Cardiffu od 10. do 13.9.2013. Organizatorji so se
resno lotili priprav in pričakujemo dobro organiziran kongres.

•

Revija SNE, ki jo izdaja društvo Argesim iz TU Dunaj, bo v prihodnje izhajala samo v
elektronski obliki.

•

Simulacijski zvezi NSS (Rusija) in Liophant (Italija) sta zaprosili za članstvo v federaciji
Eurosim in bili sprejeti kot opazovalni članici.

•

Zveza EUROSIM ima z mednarodno založbo Elsevier sklenjeno pogodbo, da je SCI
revija Simulation Modelling Practice and Theory revija pod okriljem EUROSIMA. S

koncem leta Elsevier nima namena podaljšati pogodbe. Eurosim se trudi, da bi
pogodbo vseeno podaljšali v obojestransko korist.
•

Februarja 2012 je bila organizirana mednarodna konferenca pod okriljem Eurosima,
Mathmod 2012 na Dunaju s približno 400 udeleženci.

•

Bolgarska, srbska in kosovska simulacijska zveza so kandidati za bodoče članice v
Eurosimu.

•

Leta 2016 bo Eurosim kongres organizirala skandinavska simulacijska zveza SIMS.

•
•

Naslednji sestanek odbora Eurosim bo 10. decembra 2012 v Berlinu.
Publikacije, ki jih izdaja zveza Eurosim napredujejo v smislu kvalitete in
prepoznavnosti. Revija SIMPRA je v letu 2010 povečala faktor vpliva iz 0.5 na 0.8,
sedaj 0.969, revija/časopis Simulation News Europe pa se bo preimenovala v
Simulation Notes Europe. Prehod na elektronske številke ob nižji ceni, avgust 2011
Simulation Notes Europe, special issue: Modelling in/for Education – Modelling,
Simulation and E-Learning

5. Finančno poročilo za leti 2011 in 2012
Blagajnik društva Milan Simčič je podal finančni poročili za leti 2011 ter 2012. Ugotovljeno
je bilo, da je finančno stanje društva stabilno. V letih 2011 in 2012 ni bilo nobenih izrednih
odhodkov.
Poročili sta bili soglasno sprejeti.
6. Poročilo nadzornega odbora
Poročilo je podal Jane Jerina. Nadzorni odbor je spremljal delovanje društva in ni ugotovil
nepravilnosti pri poslovanju. Društvo je bilo vodeno korektno, v skladu s predpisi in
zakonodajo. Ker je finančno poročilo neproblematično, odbor nima pripomb na delo
vodstva društva in blagajnika.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
7. Program dela do naslednjega občnega zbora
Borut Zupančič je podal program dela društva do naslednjega občnega zbora. Plan je podan
v naslednjih točkah:
• Pridobivanje novih članov in osvežitev obstoječega seznama članov.
•
•

Sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK, Mathmod, Eurosim 2013).
Predstavitev raziskovalnih skupin v okviru društva.

•

•

Popularizacija področja vodenja, modeliranja in simulacij v medijih (Delo, Dnevnik,
Ventil, SNE, IRT 3000, ...).
Organizacija predavanj domačih in tujih strokovnjakov., po možnosti tudi iz
industrije.
Obveščanje članov društva o aktualnih konferencah in drugih zanimivih dogodkih.

•

Iskanje povezav z industrijo.

•

•

Vestno vzdrževanje spletnih strani Slosim in Eurosim.

•
•

Aktivno sodelovanje društva v federaciji Eurosim.
Organizacija ekskurzije in strokovnega predavanja v letu 2013.

Razprava:
- Peter Šega: Zdi se, da društvi DAS in SLOSIM ne sodelujeta dovolj med sabo. Mogoče
bi bilo dobro, da se društvo SLOSIM pojavi tudi na konferenci AIG, ki jo organizira
društvo DAS.
- Sašo Blažič: Rešitev bi bila, če zainteresiramo mlade v obeh društvih za skupno
sodelovanje.
- Maja Atanasijević-Kunc: V prejšnjih letih je bilo vloženega veliko truda tudi v
privabljanje študentov za brezplačno včlanitev v društva, a brez vidnejšega uspeha.
- Sašo Blažič: Rešitev bi bila tudi v organizaciji poletnih šol pod okriljem društev v smislu
popularizacije avtomatike. Povezava društev s študentsko organizacijo bi lahko bila
prava smer.
- Rihard Karba: Podpira predlog Saša Blažiča.
- Miroljub Kljajić: V društvo bi bilo dobro privabiti še kakšne druge profile, ne samo
avtomatike.
- Leon Žlajpah: Kaj je sploh motivacija mladim, da bi se včlanili v društvo? Kaj jim
članstvo nudi?
- Marko Corn: Motivacija mladim bi lahko bila mreženje med mladimi in potencialnimi
delodajalci.
Predlog je bil soglasno sprejet.
8. Finančni načrt za obdobje 2013/2014
Blagajnik društva Milan Simčič je podal finančna načrta za leti 2013 in 2014. V letih 2013 in
2014 pričakujemo približno enake postavke na strani prihodkov in odhodkov. Nekaj več
prihodkov je predvidenih v letu 2013 zaradi članarin, ki se sedaj plačujejo za dve leti.
Finančni načrt je bil soglasno sprejet.
9. Razno
Pod točko razno je predsednik društva prisotne povabil na zakusko in se zahvalil za
dosedanje delo.
Overovatelja:

Zapisnikar:

P. Šega
N. Hvala

V. Logar

