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Zapisnik
2. rednega letnega občnega zbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bil v
sredo, 20. novembra 1996 ob 14.00 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Tržaška 25.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvolitev organov občnega zbora
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. rednega letnega občnega zbora (nov. 95)
Poročilo o delu društva v letu 1996
Finančno poročilo za leto 1996
Poročilo nadzornega odbora
Plan dela za leto 1997
Finančni predračun za leto 1997
Razno

Prisotni: 23 članov društva.
Opravičili so se: Bojan Grčar, Tomaž Kolenko, Miroljub Kljajić, Karl Gotlih, Boris Kramar,
Tone Kvasič, Zdravko Kravanja, Drago Matko.
Ad 1) Izvolitev organov občnega zbora
Po predlogu B. Zupančiča so bili izvoljeni naslednji organi občnega zbora:
Delovno predsedstvo:
predsednik:
član:
član:
Zapisnikar:
Overovitelja zapisnika:
Verifikacijska komisija:

Zoran Kariž
Aleš Mrhar
Damjan Miklavčič
Gašper Mušič
Đani Juričić, Rihard Karba
Matej Šikovc, Aleš Belič

Preverjanje sklepčnosti, ki je sledilo izvolitvi organov občnega zbora, je ugotovilo, da je
prisotnih manj kot polovica članov (43), zato je delovno predsedstvo odložilo nadaljevanje dela
za 30 min. Po 30 min. čakanja je verifikacijska komisija ugotovila, da je prisotnih manj kot 3/10
članov (26), zato je delovno predsedstvo odložilo nadaljevanje dela še za 30 min. Po 30 min.
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čakanja je verifikacijska komisija ugotovila 23 prisotnih članov in v skladu s statutom društva
(prisotnih mora biti vsaj 10 članov) je zbor lahko pričel z delom.
Ad. 2) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. rednega letnega občnega zbora
Z. Kariž je prebral zapisnik 1. rednega letnega občnega zbora (sklepov ni bilo). Zapisnik 1.
rednega letnega občnega zbora je bil soglasno potrjen.
Ad. 3) Poročilo o delu društva v letu 1996
B. Zupančič je podal poročilo o delu društva v letu 1996. Celotno poročilo je dodano v prilogi
zapisnika. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad. 4) Finančno poročilo za leto 1996
M. Simčič je podal finančno poročilo, ki je dodano v prilogi zapisnika. Poročilo je bilo soglasno
sprejeto.
Ad. 5) Poročilo nadzornega odbora
R. Karba je podal poročilo nadzornega odbora. Nadzorni odbor je potrdil, da je društvo
poslovalo korektno. Glede na finančno poročilo, podano pri prejšnji točki dnevnega reda, je R.
Karba apeliral na člane društva, naj si prizadevajo za kakšno novo donacijo.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad. 6) Plan dela za leto 1997
B. Zupančič je predstavil plan dela društva v naslednjem letu. Plan dela je dodan v prilogi
zapisnika in je bil soglasno sprejet.
Ad. 7) Finančni predračun za leto 1997
B. Zupančič je predstavil finančni predračun za leto 1996, ki je dodan v prilogi zapisnika.
Komentarji:
D. Miklavčič: MZT predvideva možnost pridobitve sredstev za udeležbo na mednarodnih
srečanjih (npr. seje EUROSIM).
R. Karba: Ne glede na prispevek MZT je treba zagotoviti udeležbo člana društva na sejah
EUROSIM.
A. Mrhar: Obstajajo tudi namenska sredstva MZT za organizacijo konferenc.
Finančni predračun s komentarji je bil soglasno sprejet.
Ad. 8) Razno
B. Štok je predstavil izkušnje društva za mehaniko, ki se sooča s podobnimi problemi kot naše
društvo (problem udeležbe na srečanjih, problem plačevanja članarine). Dobijo se enkrat letno
na dvodnevnem srečanju in v okviru tega srečanja skličejo tudi občni zbor. Predlagal je, da se v
zvezi z evidenco plačevanja članarine naš blagajnik poveže z njihovim.
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D. Miklavčič je postavil vprašanje, kaj konkretno društvo nudi novim članom, predvsem članom
iz industrije. Vprašanje se nanaša na ugotovitev, da društvo s članarino ne pokriva tekočih
stroškov in bi bilo potrebno povečati število članov oz. pridobiti kakšne donacije.
B. Zupančič: Društvo res manj nudi članom iz industrije kot univerzitetnim članom.
Pač pa imajo ti številne ugodnosti: informiranje, možnost objave prispevkov v SNE, popust pri
kotizacijah, možnost predstavitev.
R. Karba je ob tem izpostavil še pomen srečevanja in povezave med univerzo in industrijo.
D. Miklavčič: Nižja kotizacija ne vpliva na članstvo.
R. Fišer: Kako se člani lahko identificirajo, če želijo uveljavljati popust pri plačilu kotizacije?
B. Zupančič: V pripravi so članske izkaznice EUROSIM, zaenkrat zadošča pisna izjava.
Občni zbor je bil zaključen ob 15.50.
Priloge:
-

Poročilo o delu društva v letu 1996
Finančno poročilo za leto 1996
Plan dela za leto 1997
Finančni plan za leto 1997

Overovitelja:

Zapisnikar:

Đani Juričić

Gašper Mušič

Rihard Karba
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