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12. Razno
Uvodno predavanje: prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc, FE, ULj
Po uvodnem nagovoru predsednika društva je imela članica društva, prof. dr. Maja
Atanasijević-Kunc, FE, ULj, predavanje z naslovom: Analiza debelosti s stališča modeliranja,
simulacije in vodenja.
1. Izvolitev delovnih teles občnega zbora
Predsednik društva je predlagal izvolitev delovnih teles občnega zbora v naslednji sestavi:
Predsednik:
Član:
Zapisnikar:
Overovatelja zapisnika:
Verifikacijska komisija:

Rihard Karba
Marjan Golob
Vito Logar
Nadja Hvala, Peter Šega
Simon Tomažič, Gregor Klančar

Zbor je predlog soglasno potrdil. Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 26 (od 95)
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 11. rednega občnega zbora
Prof. dr. Rihard Karba je na kratko povzel zapisnik 11. 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. SLOSIM 1994 – 2014
Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje letos praznuje 20 let obstoja. Predsednik
društva je podal kratek pregled delovanja društva od njegovega nastanka do danes.
4. Poročilo o delu društva v obdobju 2010 – 2014
Predsednik društva je podal poročilo o delu društva v obdobju 2010 - 2014. Pregled dela
društva je podan v naslednjih točkah:
•
•
•
•

•
•

•
•

na konferenci ERK 2011 smo organizirali in recenzirali 3 sekcije (1 študentska) in
aktivno sodelovali s prispevki,
oktobra 2011 smo organizirali strokovno ekskurzijo za člane društva v podjetje Štore
Steel,
decembra 2011 smo organizirali predavanje dr. Tineta Tomažiča (Pipistrel) o zmagi
na tekmovanju NASA Green Flight Challenge (predavanja se je udeležilo veliko
število študentov),
sodelovali smo pri organizaciji konference Mathmod 2012. Naša člana, prof. dr.
Gašper Mušič in prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc, sta organizirala 2 tutoriala in 1
sekcijo. Člani društva so sodelovali z 10 konferenčnimi prispevki. Naši člani so
dosegli 2. mesto na tekmovanju posterjev: Martin Blazinšek, Matija Arh, Igor
Škrjanc: Comparison between auto tunning of PID, PFC and modified PFC
controllers,
na konferenci ERK 2012 smo organizirali in recenzirali 1 sekcijo,
oktobra 2012 sta imela prof. dr. Rihard Karba in prof. dr. Aleš Belič vabljeno
predavanje z naslovom: Modelling Feedback Mechanisms in Biosciences, in sicer na
povabilo IET - Institution of Engineering and Technology in BCS - British Computer
Society, Manchester,
na 8. kongresu EUROSIM, septembra 2013 v Cardiffu, smo prispevali 9 prispevkov.
Prof. dr. Aleš Belič je imel vabljeno predavanje z naslovom: Modelling of Metabolic
Processes: Bridging the Gap between Data and Process Understanding,
na konferenci ERK 2013 smo organizirali dve sekciji (v celoti v angleškem jeziku), s
skupno 14 prispevki, pri čemer so jih 7 prispevali sodelavci iz TU Dunaj,
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septembra 2013 smo organizirali »Summer day event«. Dogodek z naslovom
Shaping the Future with Engineering Simulation smo organizirali na Fakulteti za
elektrotehniko. Imeli smo 40 registriranih udeležencev (naši člani, študentje
različnih letnikov s Fakultete za elektrotehniko, nekaj drugih in kar 25 sodelavcev z
Univerze na Dunaju, pretežno študenti). Na dogodku smo organizirali 5 strokovnih
predavanj:
o prof. dr. Borut Zupančič (ULj, FE): MULTI-DOMAIN MODELLING: MODELICA
AND SOME EXPERIENCES FROM EDUCATION AND INDUSTRIAL
APPLICATIONS,
o prof. dr. Božidar Šarler (UNG, Institute of Metals and Technology):
MULTISCALE AND MULTIPHYSICS SIMULATIONS BASED ON MESHLESS
METHODS,
o prof. dr. Felix Breitenecker, Niki Popper, Siegfried Wassertheurer (TU Vienna,
Institute for Analysis and Scientific Computing): MODELLING AND
SIMULATION IN HEALTH TECHNOLOGY ,
o prof. dr. Aleš Belič (ULj, FE): MODELLING OF METABOLIC PROCESSES:
SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL ENGINEERING ,
o Jure Jerman, Jure Cedilnik (ARSO, National Weather prediction and
Meteorological Applications Group): NUMERICAL MODELLING OF WEATHER,
aprila 2014 smo organizirali predavanje dr. Tineta Tomažiča (Pipistrel), z naslovom:
Modeliranje, simulacija in avtomatsko vodenje v letalstvu (na ULj FE),
maja 2014 smo organizirali predavanje prof. dr. Saša Blažiča, z naslovom: Ljapunove
funkcije – mala čarovnija velikega čarovnika (na ULj FE),
julija 2014 je imel predsednik društva, prof. dr. Borut Zupančič, vabljeno predavanje
v okviru Comod 2014 v Sankt Peterburgu, z naslovom: Realisation preserving
modelling in Modelica,
na konferenci ERK 2014 smo organizirali dve sekciji,
septembra 2014 smo organizirali predavanje prof. dr. Fernanda Auata Cheeina
(Universidad Federico Santa Maria, Čile), z naslovom: Research and Education in
Chile,
zgledno smo posodabljali spletne strani SLOSIM in EUROSIM,
sodelovali smo na sestankih EUROSIM, in sicer: Cambridge, Dunaj 2x, Berlin, Sankt
Peterburg,
v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 smo se uspešno javili na Javni razpis za
sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenj (ARRS) za 2 postavki:
1. povračilo za članarino ter 2. sofinanciranje delovanja predsednikov in sekretarjev
v mednarodnih organizacijah,
imeli smo tri seje UO, in sicer: junija 2011, junija 2012, decembra 2013,
v novembru 2012 smo imeli 11. občni zbor,
včlanili smo cca. 10 novih članov,
v letu 2010 smo pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
raziskovalne dejavnosti. Naredili smo promocijo za akcijo, da člani do 0,5 %
dohodnine namenijo našemu društvu. Zadeva je dokaj uspešna, saj letno pridobimo
200 - 300 EUR.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

5. Poročilo o delovanju federacije EUROSIM
Predsednik društva je podal poročilo o delu združenja EUROSIM. Povzetki so strnjeni v
naslednjih točkah:
• organiziran je bil 33. sestanek odbora EUROSIM, in sicer 31. marca, 2011 v
Cambridgeu,
• organiziran je bil 34. sestanek odbora EUROSIM, in sicer 17. februarja, 2012 na
Dunaju,
• organiziran je bil 35. sestanek odbora EUROSIM, in sicer 10. decembra, 2012 v
Berlinu,
• organiziran je bil 36. sestanek odbora EUROSIM, in sicer 6. maja, 2013 na Dunaju,
• organiziran je bil 37. sestanek odbora EUROSIM, in sicer 11. septembra, 2013 v
Cardiffu,
• organiziran je bil sestanek ožjega odbora, in sicer 3. julija, 2014 v Sankt Peterburgu.
Povzetki sestankov so strnjeni v naslednjih točkah:
o revija SNE (Simulation Notes Europe) izhaja le še v elektronski obliki,
o društvi NSS in Liophant sta oddali vlogi za opazovalni članici,
o potekali so razgovori za vključitev društev Bulsim, Srbsim in KA-SIM v
združenje EUROSIM,
o društvo KA-SIM je oddalo vlogo za opazovalno članico,
o izvoljeno je bilo novo vodstvo, in sicer je predsednik postal Esko Juuso, SIMS,
Finska, sekretar Borut Zupančič, SLOSIM in blagajnik Felix Breitenecker,
ASIM, Austrija
o naslednji kongres EUROSIM bo leta 2016 v Ouluju na Finskem,
o društvo KA-SIM je bilo sprejeto med opazovalne članice,
o društvo Liophant je bilo sprejeto med polnopravne člane,
o potekali so pogovori z vodstvom NSS v Sankt Peterburgu. Pričakovati je
sprejem med polnopravne člane v kratkem.
o
6. Finančno poročilo za leti 2013 in 2014
Blagajnik društva je podal finančni poročili za leti 2013 ter 2014. Ugotovljeno je bilo, da je
finančno stanje društva stabilno. V letih 2013 in 2014 ni bilo nobenih izrednih odhodkov.
Poročili sta bili soglasno sprejeti.
7. Poročilo nadzornega odbora
Poročilo je podal mag. Jane Jerina. Nadzorni odbor je spremljal delovanje društva in ni
ugotovil nepravilnosti pri delovanju. 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.

8. Razrešitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije ter izvolitev
novih
Ker je 12. občni zbor tudi volilni, je predsednik Občnega zbora predlagal razrešitev
Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
Odbori društva so bili soglasno razrešeni.
Predsednik občnega zbora se je dosedanjim članom odborov zahvalil za delo.
9. Izvolitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije ter izvolitev
novih
Predsednik Občnega zbora je predlagal izvolitev novega Upravnega odbora, Nadzornega
odbora in Disciplinske komisije. Predlog je pripravilo dosedanje vodstvo, ki je od kandidatov
tudi pridobilo soglasje.
Za nov Upravni odbor so bili predlagani naslednji člani:
• Vito Logar, predsednik, ULj FE
• Božidar Šarler, namestnik predsednika, UNG
• Aleš Belič, tajnik, Lek d.o.o.
• Milan Simčič, blagajnik, ULj FE
• Darko Vrečko, IJS
• Nikolaj Mole, ULj FS
• Blaž Rodič, FIŠ, Novo mesto
• Tomaž Perme, samostojni raziskovalec
• Borut Zupančič, ULj FE
Za nov Nadzorni odbor so bili predlagani naslednji člani:
• Leon Žlajpah, predsednik, IJS
• Marjan Golob, UMb FERI
• Iztok Grabnar, ULj FFa
Za novo Disciplinsko komisijo so bili predlagani naslednji člani:
• Rihard Karba, up., ULj FE
• Miroljub Kljajič, up., UMb FOV
• Janko Šink, IZOTEH d.o.o.
Drugih predlogov ni bilo.
Novo vodstvo društva je bilo soglasno izvoljeno.
Novi predsednik Vito Logar se je zahvalil za zaupanje in izrazil upanje, da se bo dobro delo v
društvu nadaljevalo in povabil člane k čim večji društveni aktivnosti.

10. Finančni načrt za leti 2014 in 2015
Blagajnik društva je podal finančna načrta za leti 2014 in 2015. V letih 2014 in 2015
pričakujemo približno enake postavke na strani prihodkov in odhodkov.
Finančni načrt je bil soglasno sprejet.
11. Program dela do naslednjega občnega zbora
Novi predsednik društva je podal program dela društva do naslednjega občnega zbora. Plan
je podan v naslednjih točkah:
• sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK, Mathmod 2015, konference EUROSIM,
kongres EUROSIM 2016),
• popularizacija področja vodenja, modeliranja in simulacij v medijih (Delo, Dnevnik,
Ventil, IRT 3000, SNE),
• organizacija predavanj domačih in tujih strokovnjakov iz industrije,
• obveščanje članov društva o aktualnih konferencah in drugih zanimivih dogodkih,
• iskanje povezav z industrijo,
• vzdrževanje spletnih strani SLOSIM in EUROSIM,
• aktivno sodelovanje društva v federaciji EUROSIM,
• prenovitev logotipa in celostne grafične podobe društva,
• prenovitev spletne strani društva,
• oživitev predstavitev raziskovalnih skupin v okviru društva,
• organizacija dogodka na temo popularizacije področja modeliranja in simulacij,
• organizacija mednarodne konference v bližnji prihodnosti.
Sledila je živahna diskusija. Le ta se bo nadaljevala na prvi naslednji seji odborov v letu
2015.
Program dela je bil soglasno sprejet.
12. Razno
Pod točko razno so bili sprejeti trije sklepi, in sicer:
1. sklep: Članstvo v društvu je za upokojence brezplačno
2. sklep: Članarina se ponovno pobira vsako leto,
3. sklep: Predstavnik društva SLOSIM v odboru EUROSIM ostane Borut Zupančič, za
namestnika se določi Vita Logarja.
Vsi trije sklepi so bili soglasno podprti.
Overovatelja:

Zapisnikar:

Peter Šega
Nadja Hvala

Vito Logar

