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Uvodno predavanje: dr. Simon Tomažič, FE, ULj 
 
Po uvodnem nagovoru predsednika društva je imel član društva, dr. Simon Tomažič, FE, ULj, 
predavanje z naslovom: Samodejno doziranje hranil v bioreaktor. 
 
1. Izvolitev delovnih teles občnega zbora 
 
Predsednik društva je predlagal izvolitev delovnih teles občnega zbora v naslednji sestavi: 
 
Predsednik: Aleš Belič 
Član: Rihard Karba 
Zapisnikar: Simon Tomažič 
Overovatelja zapisnika: Andrej Zdešar, Gregor Klančar 
Verifikacijska komisija: Goran Andonovski, Gregor Černe 
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Zbor je predlog soglasno potrdil. Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost 23 (od 82) 
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 12. rednega občnega zbora 
 
Prof. dr. Aleš Belič je na kratko povzel zapisnik 12. rednega občnega zbora. Sprejeti so bili 
naslednji sklepi:  

1. sklep: Članstvo v društvu je za upokojence brezplačno 
2. sklep: Članarina se ponovno pobira vsako leto (položnice se pošiljajo preko e-pošte) 
3. sklep: Predstavnik društva SLOSIM v odboru EUROSIM ostane Borut Zupančič, za 

namestnika se določi Vita Logarja. 
 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
3. Poročilo o delu društva v obdobju po 12. občnem zboru 
 
Predsednik društva je podal poročilo o delu društva v obdobju 2014 - 2018. Pregled dela 
društva je podan v naslednjih točkah: 
 

 sodelovanje pri LegoMasters 2015 (del dogodka Dnevi Avtomatike), 12. 3. 2015, UL, 
FE. Na tekmovanju je sodelovalo 10 študentskih ter 19 dijaških ekip (tokrat je bil 
Lego Masters prvič organiziran tudi za dijake). 

 seja odborov SLOSIM, 29. 6. 2015, UL, FE. 

 predavanje Modelling of Fuel Cells – From Concepts to Applications, prof. dr. Cesare 
Pianese, Univerza v Salermu, Italija., 28. 7. 2015, ob 10.00, Institut Jožef Stefan. 

 sodelovanje na ERK 2015, 21. – 23. 9. 2015, Portorož. Organizacija dveh sekcij iz 
avtomatike ter modeliranja in simulacij, recenziranje prispevkov. Člani društva so 
prispevali 7 člankov. 

 predavanje Petrijeve mreže, sistemi in vodenje, prof. dr. Gašper Mušič, FE, 21. 10. 
2015, UL, FE. 

 strokovna ekskurzija v Simulacijski center Medicinske fakultete MB, 20. 10. 2015, 
Maribor. Ekskurzije se je udeležilo tudi večje število študentov FE., december 2016. 

 predavanje Uvod v magnetno vodenje tokamak plazme (Magnetic control of a 
tokamak plasma: an introduction), prof. Marco Ariola, Univerza v Neaplju - 
Parthenope, 26. 2. 2016, Institut Jožef Stefan. 

 sodelovanje pri Lego Masters 2016 (del dogodka Dnevi Avtomatike), 16. 3. 2016, UL, 
FE. Na tekmovanju je sodelovalo 10 študentskih ter 18 dijaških ekip.  

 vabljeno predavanje na kongresu Eurosim 2016, 12. – 15. 9. 2016, Oulu, Finska: doc. 
dr. Vito Logar, FE, Modelling and simulation of the electric arc furnace processes. 
Člani društva so prispevali 4 članke. 

 sodelovanje na ERK 2016, 19. – 21. 9. 2016, Portorož. Organizacija dveh sekcij iz 
avtomatike ter modeliranja in simulacij, recenziranje prispevkov. Člani društva so 
prispevali 8 člankov. 

 prenova logotipa ter spletne strani društva (slosim.si), oktober 2016. Prenos 
gostovanja na domenca.si. 



 organizacija posebne izdaje revije Simulation Notes Europe (tematika: »Modelling 
and simulation in modern control engineering«) v okviru društva, 8 prispevkov, 
december 2016. 

 sodelovanje pri Lego Masters 2017 (del dogodka Dnevi Avtomatike), 17. 3. 2017, UL, 
FE. Na tekmovanju je sodelovalo 12 študentskih ter 20 dijaških ekip.  

 sodelovanje članov društva pri organizaciji mednarodne konference IEEE EAIS 2017 
(Evolving and Adaptive Intelligent Systems), ki je potekala med 31. 5. in 2. 6. 2017 na 
Fakulteti za elektrotehniko, UL. 

 sodelovanje na ERK 2017, 25. – 26. 9. 2017, Portorož. Organizacija dveh sekcij iz 
avtomatike ter modeliranja in simulacij, recenziranje prispevkov. Člani društva so 
prispevali 7 člankov. 

 člani društva so sodelovali pri organizaciji mednarodne šole InMotion 2017, v sklopu 
EU projekta (Innovative teaching and learning strategies in open modelling and 
simulation environment for student-centered engineering education), ki je potekala 
na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani med 15. in 19. 5. 2017. Šolo je 
obiskalo 31 udeležencev iz Nemčije, Španije, Rusije, Malezije ter Slovenije. Poleg 
organizacije šole, so člani sodelovali tudi pri pripravi predavanj in praktičnega 
usposabljanja. 

 člani društva so sodelovali pri organizaciji mednarodne poletne šole v sklopu 
srednjeevropskega projekta CEEPUS 2017 (Central European Exchange Program for 
University Studies) z naslovom Modelling, Simulation and Computer-aided Design in 
Engineering and Management, ki je potekala med 18. in 28. 9. 2017. V projekt je 
vključenih 14 ustanov iz 8 držav, v poletni šoli pa je sodelovalo približno 40 
udeležencev. Poleg organizacije šole, so člani sodelovali tudi pri pripravi predavanj. 

 sodelovanje pri Lego Masters 2018 (del dogodka Dnevi Avtomatike), 5. 4. 2018, UL, 
FE. Na tekmovanju je sodelovalo 9 študentskih ter 25 dijaških ekip. 

 člani društva so sodelovali pri organizaciji poletne šole International Open Summer 
School 2018 St. Petersburg, Russia 23. 6. – 9. 7. 2018. Šola je potekala v sklopu EU 
projekta  InMotion  (Innovative teaching and learning strategies in open modelling 
and simulation environment for student-centered engineering education). 
Sodelovalo je cca 60 profesorjev in študentov iz Nemčije, Španije, Rusije, Malezije 
ter Slovenije. 

 sodelovanje na ERK 2018, 17. – 18. 9. 2018, Portorož. Organizacija  sekcije iz 
avtomatike ter modeliranja in simulacij, recenziranje prispevkov. 
 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
4. Poročilo o delovanju združenja EUROSIM in o pripravah na kongres EUROSIM 2019 
 
Predstavnik društva SLOSIM v odboru EUROSIM prof. Borut Zupančič je podal poročilo o 
delu združenja EUROSIM. Povzetki so strnjeni v naslednjih točkah:  
 

 38. sestanek odbora EUROSIM - Dunaj, 20. februar, 2015. 
o Nacionalno društvo za modeliranje in simulacijo (Rusija) je pridobilo 

polnopravno članstvo v združenju EUROSIM. 
o Kozeta Sevrani z Ekonomske fakultete Univerze v Tirani je predstavila 

potenciale na področju modeliranja in simulacijske v Albaniji. 



 
 
 

 39. sestanek odbora EUROSIM - Bergeggi, Italija, 23. september, 2015. 
o MIMOS - ustanovitev nacionalnega združenja za modeliranje in simulacijo, ki 

deluje kot referenčna točka za podjetja, organizacije in uporabnike. MIMOS 
bo zaprosil za opazovalno članstvo. 

o Za naslednje predsedovanje (2016-2019) in 10. kongres EUROSIM leta 2019 
sta se prijavila dva kandidata PCSC (Poljska) in CEA-SMSG (Španija). Z 
glasovanjem je bil izbran kandidat iz Španije. 

o Sprememba notranjih pravil: odločitve se lahko sprejemajo s potrditvijo ali 
zavrnitvijo prek e-pošte. Sklepčnost (glede na "aktivna društva") za določene 
sestanke odbora ali odločitve po elektronski pošti. 

 40. sestanek odbora EUROSIM – Oulu, Finska, 14. september, 2016. 
o MIMOS je bil sprejet kot nov opazovalni član zveze EUROSIM. 
o KA-SIM je bila sprejeta kot nova polnopravna članica zveze EUROSIM. 
o Miguel Mujica Mota z Univerze uporabnih znanosti (University of Applied 

Sciences) v Amsterdamu je uspel obnoviti dejavnosti DBSS prek stika s 
predsednikom DBSS Arnoldom Heeminkom. 

o 10. kongres EUROSIM leta 2019 bo organiziran v provinci La Rioja, Logroño. 
o Novi uradniki (2016-2019) 

 Emilio Jimenez Macías (CEA-SMSG) - predsednik 
 Miguel Mujica Mota (DBSS) - tajnik 
 Felix Breitenecker (ASIM) - blagajnik 
 Andreas Koerner (ASIM) - generalni sekretar (brez glasovalne pravice) 

o Potrjene so bile spremembe notranjih pravil glede odločitev po e-pošti in 
opredelitve sklepčnosti. 

o Dejavnosti s tehničnimi odbori v prihodnosti. Predlagan je bil tehnični odbor 
z naslovom »Data Driven System Simulation«. 

 EUROSIM 2016, 9. EUROSIM kongres, 12. – 16.  september 2016, Oulu, Finska 
o Vzporedno s 57. SIMS konferenco o simulaciji in modeliranju (SIMS 2016). 
o 181 udeležencev iz 33 držav. 
o Vabljeno predavanje: Vito Logar 
o Elektronski konferenčni zbornik 165 izbranih člankov (full papers) - objavil 

Linköping University Press. 
o Zbornik kratkih člankov je bil objavljen kot posebna izdaja Simulation Notes 

Europe 

 SNE posebna izdaja: »Modelling and Simulation In Modern Control Engineering«, 
Vol. 26, št. 4, december 2016 

o Gostujoči urednik: Vito Logar, 8 člankov 

 Ponovna vzpostavitev spletne strani EUROSIM, maj 2017 
o Popolna prenova in namestitev na najsodobnejšo opremo. 

 Srečanje izvršnega odbora EUROSIMA, september 2017, Barcelona, Španija 

 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, 21. – 23. februar 
2018, Dunaj, Avstria 

 41. zasedanje upravnega odbora EUROSIM, Dunaj, Avstria, 23. februar, 2018. 



 42. zasedanje upravnega odbora EUROSIM, Budimpešta, Madžarska, 17. september, 
2018. 

o EUROSIM kongres 2019 – predsednik je poročal o poteku priprav. 
o Nagrada EUROSIM-a za doktorsko disertacijo: na vsakem kongresu 

EUROSIM-a za obdobje treh let, diplomske naloge v angleščini, v društvih 
izberejo in predlagajo maks. 1 delo. 

o Društvo MIMOS je bilo sprejeto za polnopravnega člana EUROSIM-a. 
o Društva, ki so že dolgo neaktivna so: CROSSIM, FRANCOSIM, HSS, ISCS. 

Informacije bodo odstranjene iz publikacij. 

 EUROSIM 2019, 10. kongres EUROSIM, 1. – 5. julij 2019, Logroño, La Rioja, Španija 
o 1. dan, ponedeljek - nacionalna konferenca 
o Objava z IFAC PaperPlaza Conference Manuscript Management System 
o Roki: 

 osnutek dokumenta: sredi februarja (podaljšan rok: sredi marca) 
 sprejem: sredi marca (podaljšan rok: sredi aprila) 
 končni dokument: sredi aprila (podaljšan rok: sredi maja) 
 Družabni dogodki: muzej vina, ogled mesta, svečana večerja, tehnični 

obiski 
 
 

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.  
 

5. Finančno poročilo za obdobje od zadnjega občnega zbora 
 
Blagajnik društva je podal finančna poročila za obdobje od 2015 do 2018. Ugotovljeno je 
bilo, da je finančno stanje društva stabilno.  
 
Poročila so bila soglasno sprejeta.  
 
6. Poročilo nadzornega odbora 
 
Poročilo je podal Leon Žlajpah. Nadzorni odbor je spremljal delovanje društva in ni ugotovil 
nepravilnosti pri delovanju. Društvo je bilo vodeno korektno, v skladu s predpisi in 
zakonodajo.  
 
Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 
 
7. Razrešitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 
 
Ker je bil 13. 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. 
 
 
 



 
 
8. 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, ULj FS, IMT 

 Simon Tomažič, tajnik, ULj FE 

 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 

 Aleš Belič, Lek d.d. 

 Janko Šink, IZOTEH d.o.o. 
 
Predstavnik društva v EUROSIM: 

 Borut Zupančič, UL FE 
 
 
Drugih predlogov ni bilo. 
 
Novo vodstvo društva je bilo soglasno izvoljeno. 
 
 
9. Program dela do naslednjega občnega zbora 
 
Predsednik društva je podal program dela društva do naslednjega občnega zbora. Plan je 
podan v naslednjih točkah: 

 organizacija strokovne ekskurzije za člane društva ter študente FE (marec-april 2019) 
– Lek d.d., 

 organizacija strokovnih ekskurzij (1x letno), 



 sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK, Mathmod, konference Eurosim, kongres 
Eurosim 2019), 

 organizacija predavanj domačih in tujih strokovnjakov, 

 obveščanje članov društva o aktualnih konferencah in drugih zanimivih dogodkih,   

 sodelovanje pri popularizaciji področja, 

 vzdrževanje spletnih strani Slosim in Eurosim, 

 aktivno sodelovanje društva v federaciji Eurosim,  

 organizacija dogodka na temo popularizacije področja modeliranja in simulacij 
 
Program dela je bil soglasno sprejet. 
 
10. Finančni načrt za obdobje do naslednjega občnega zbora 
 
Predsednik društva je v imenu blagajnika društva podal finančni načrt za leto 2019. V tem 
letu pričakujemo približno enake postavke na strani prihodkov in odhodkov.  
 
Finančni načrt je bil soglasno sprejet. 
 
 
12. Razno 
 
Predsednik društva je povabil člane k sodelovanju na kongresu EUROSIM 2019. 
 
 
 
Overovatelja: 
 

Zapisnikar: 

Andrej Zdešar 
 
 
Gregor Klančar 

Simon Tomažič 

 


