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Zapisnik
3. rednega letnega občnega zbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bil v
ponedeljek, 3. novembra 1997 ob 13.00 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Tržaška 25.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izvolitev organov občnega zbora
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. rednega letnega občnega zbora (nov. 96)
Poročilo o delu društva v letu 1997
Finančno poročilo za leto 1997
Poročilo nadzornega odbora
Plan dela za leto 1998
Finančni predračun za leto 1998
Sprejem sprememb v statutu
Razno

Prisotni: 46 članov društva.
Opravičili so se: Bojan Grčar, Drago Matko, Peter Šega.
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:

Aleš Mrhar
Stanko Strmčnik
Saša Divjak
Gašper Mušič
Maja Atanasijević-Kunc, Igor Škrjanc
Matej Šikovc, Aleš Belič

Preverjanje sklepčnosti, ki je sledilo izvolitvi organov občnega zbora, je ugotovilo, da je
prisotnih 31 članov, kar je manj kot polovica (43), zato je delovno predsedstvo odložilo
nadaljevanje dela za 30 min. Po 30 min. čakanja je verifikacijska komisija ugotovila, da je
prisotnih 46 članov in v skladu s statutom društva je zbor lahko pričel z delom.
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Ad. 2) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. rednega letnega občnega zbora
A. Mrhar je povzel zapisnik 2. rednega letnega občnega zbora (sklepov ni bilo). Zapisnik 2.
rednega letnega občnega zbora je bil soglasno potrjen.
Ad. 3) Poročilo o delu društva v letu 1997
B. Zupančič je podal poročilo o delu društva v letu 1997. Celotno poročilo je dodano v prilogi
zapisnika. Predstavitvi je sledila diskusija, kjer je S. Divjak ponudil, da svoj izvod revije
Simulation Practice and Theory, ki jo naroča društvo, odstopi knjižnici FE in FRI, podobno bi
lahko ravnali tudi predstavniki ostalih skupin, ki dobivajo to revijo. A. Mrhar je izpostavil
problem članstva iz industrije. B. Zupančič je pojasnil, da industrija ne vidi takojšnjih
konkretnih koristi od modeliranja in simulacije in zato nima pravega interesa za sodelovanje.
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad. 4) Finančno poročilo za leto 1997
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. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Ad. 6) Plan dela za leto 1998
B. Zupančič je predstavil plan dela društva v naslednjem letu, ki je dodan v prilogi zapisnika. V
diskusiji je A. Mrhar postavil vprašanje o aktivnosti drugih društev v združenju EUROSIM, in
če se lako naše društvo primerja z njimi. B. Zupančič je izrazil menje, da je glede števila članov
naše društvo primerljivo z ostalimi sorodnimi evropskimi društvi, da pa se ostala društva bolj
posvečajo organizaciji znanstvenih konferenc. To bi moralo biti eno od vodil za delo našega
društva v prihodnje.
Plan dela za leto 1998 je bil soglasno sprejet.
Ad. 7) Finančni predračun za leto 1998
B. Zupančič je predstavil finančni predračun za leto 1998, ki je dodan v prilogi zapisnika.
Finančni predračun je bil soglasno sprejet.
Ad. 8) Sprejem sprememb v statutu
Zaradi nove zakonodaje je treba statut spremeniti. Ker je bil statut društva SLOSIM potrjen pred
tremi leti, ni potrebno narediti večjih sprememb. Tajnik G. Mušič je opisal potrebne spremembe.
V diskusiji je D. Kelšin predlagal dopolnitev 1. člena, ki naj po novem opredeli društvo tudi kot
znanstveno združenje. Predlog je bil dan na glasovanje skupaj z ostalimi predlaganimi
spremembami. Občni zbor je nato izglasoval naslednji sklep:
Sklep: Občni zbor soglasno sprejme spremenjena pravila.
Ad. 9) Razno
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B. Zupančič vabi člane, da se s prispevki udeležijo kongresa EUROSIM aprila 1998 v
Helsinkih.
Občni zbor je bil zaključen ob 14.45.
Priloge:
•
•
•
•
•

Poročilo o delu društva v letu 1997
Finančno poročilo za leto 1997
Plan dela za leto 1998
Finančni plan za leto 1998
Spremenjeni statut

Overovitelja:

Zapisnikar:

Maja Atanasijević-Kunc

Gašper Mušič

Igor Škrjanc
Ljubljana, 3. 11. 1997
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Poročilo o delu društva v letu 1997
Aktivnosti so bile usmerjene v:
• spoznavanje oz. predstavljanje grup, ki se v Sloveniji ukvarjajo (tudi) z modeliranjem in
simulacijo,
• prenos znanj med grupami,
• informiranje članov,
• sodelovanje pri organizaciji konferenc, simpozijev, delavnic,...
• vabljena predavanja uglednih strokovnjakov,
• aktivnosti v združenju EUROSIM.

Konkretne aktivnosti in problemi v letu 1997
Predstavitev grup. Do sedaj je 8 grup izrazilo pripravljenost za predstavitev (1. FER-Matko,
Karba, Zupančič, 2. FS - Kariž, 3. FRI - Divjak, 4. FERI Mb-Grčar, 5. FE - Vodovnik,
Miklavčič, 6. FE - Bajd, Kralj, Miklavčič, 7. IJS Strmčnik, 8. Fakulteta za farmacijo - Mrhar, 9.
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj - Kljajić).
Štiri predstavitve so že bile: 1. okt. 1994 (Karba), 2. marec, 1995 (Kariž), 3. nov. 95 (Divjak),
4. maj 1996 (Grčar).
V zadnjem letu sta bili dve predstavitvi:
November 1996
Laboratorij za biokibernetiko, FE Ljubljana (prof. Vodovnik, prof. Reberšek, prof. Miklavčič)
predstavitev je pripravil prof. Miklavčič.
April 1997
Laboratorija za robotiko, Laboratorij za biomedicinsko tehniko, FE Ljubljana (prof. Kralj, prof.
Bajd, prof. Munih), predstavitev je pripravil prof. Munih.
Aprila 1997 je imel Upravni odbor SLOSIM 6. redno sejo. UO je pooblastil predsednika in
tajnika, da za novemberski Občni zbor pripravita spremembe v statutu v skladu z novo
zakonodajo.
Vabljena predavanja, ki jih je organiziralo društvo.
Prof. R. Hanus, Univerza v Bruslju:
Selected applications of models (3. nov. 1997, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana).
Dejavnost v združenju EUROSIM. V začetku leta 1995 smo vložili prošnjo za sprejem.
Člani s statusom opazovalca smo postali aprila 1995. Junija 1996 je bil SLOSIM sprejet kot
polnopravni član EUROSIMa. Predsednik društva SLOSIM, ki je tudi član odbora EUROSIMa,
se je v aprilu 1997 udelžil sestanka odbora v Keswicku, Velika Britanija. Tam je podal poročilo
o dejavnosti SLOSIMa. CROSIM (hrvaška simulacijska zveza) je bila sprejeta kot polnopravni
član. Obravnavali so probleme v zvezi s kongresom EUROSIM aprila 1998 v Helsinkih,
razpravljalo se je o bodočih prizoriščih kongresa in o bodočih članih odbora, o odnosih med
EUROSIMom in SCS, itd.
Prispevki v Simulation News Europe ( št. 19 - marec, 20 - julij, 21 - nov.).
Tu objavljamo
tekoče informacije v kotičku SLOSIM ter predstavljamo naše grupe v posebni rubriki. Ta
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rubrika je objavljena a tudi na Internetu. V preteklem letu so bile v SNE predstavljene tri grupe,
ki so imele za naše člane ustrezne predstavitve: Laboratorij za računalniško grafiko in
multimedije, FRI Ljubljana ( prof. S. Divjak), Laboratorij za biokibernetiko, FE Ljubljana (prof.
Vodovnik, prof. Reberšek, prof. Miklavčič) ter Laboratorija za robotiko in biomedicinsko
tehniko, FE Ljubljana (prof. Kralj, prof. Bajd, prof. Munih).
Nabava in pošiljanje časopisov in revij. Vsi člani dobivajo časopis Simulation News
Europe. Lani je bil založnik Elsevier in je ena številka stala NLG 5.10 (DEM 4.5). Zaradi
relativno visoke cene je tiskanje prevzel Argesim (Dunaj), ki je uspel obdržati enako kvaliteto za
precej nižjo ceno. Trenutno je cena DEM 2.80, to pa pomeni 35 000 SIT prihranka za naše
društvo v letu.
Še vedno smo naročniki 10 izvodov revije Simulation Practice and Theory. Le te dobivajo
predstavniki številčnejših skupin:
Tadej Bajd (Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana),
Saša Divjak (Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana),
Bojan Grčar (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor),
Đani Juričić (Inštitut Jožef Stefan),
Zoran Kariž (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana),
Miroljub Kljajić (Fakulteta za organizacijske vede, Kranj),
Zoran Marinšek (INEA Domžale),
Aleš Mrhar (Fakulteta za farmacijo, Ljubljana),
Boris Štok (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana),
Borut Zupančič (Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana).
Na prvi naslednji seji UO bomo analizirali, ali je potrebno to kaj spremeniti. Celoletni stroški za
SIMPRA in SNE so cca. 130 000 SIT na leto.
Članstvo.
Trenutno je 85 članov. V lanskem letu smo dobili enega novega člana, eden pa se
je izpisal. Torej na tem področju nismo bili najbolj uspešni. Članov je sicer dovolj, a potrebno bi
bilo prečiščenje, tako da bi v tem trenutku ostalo 50-60 članov (toliko je tudi rednih plačnikov
članarine).
Stanje 3. 11. 1997
Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana:
Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana:
Fakulteta za strojništvo, Ljubljana:
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor:
Fakulteta za strojništvo, Maribor:
Fakutleta za kemijsko tehnologijo, Maribor:
Fakulteta za farmacijo, Ljubljana:
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj:
Naravoslovno tehnična fakulteta :
Institut Jožef Stefan, Ljubljana:
Institut za kovinske materiale in tehnologije:
Onkološki inštitut, Ljubljana:
Mestni zavod za informatiko, Ljubljana:
Ministrstvo za obrambo:
INEA, d.o.o., Domžale:
RACI, d.o.o., Ljubljana:
Gorenje gospodinjski aparati:

30
3
13
3
2
1
4
2
1
9
1
1
1
1
8
1
1
5

Metronik, d.o.o.:
Visoka policijska varnostna šola:
Corona inženiring, d.o.o.:

1
1
1

Skupaj:

85

Fakultete, inštituti, zavodi:
Industrija:

72
13

Podpora MZT. V preteklem letu je MZT pokazalo precej razumevanja v zvezi s finančno
podporo. Ne glede na nejasno zakonodajo, kaj nam pripada, smo od ministrstva prejeli
120.978,50 SIT za plačilo stroškov za nabavo SNE in SIMPRA, kar smo predstavili kot
kotizacijo našega društva v EUROSIMu. Ministrstvo je krilo tudi precejšnji del stroškov
(86.295,00 SIT) udeležbe našega predstavnika na srečanju odbora EUROSIM v Keswicku.
Aktivnosti pri organiziranju konferenc, simpozijev, delavnic,... SLOSIM
je
bil
soorganizator 7. elektrotehniške in računalniške konference ERK97, sept. 97, v Portorožu.
Organiziral je eno sekcijo s sedmimi prispevki iz področja modeliranja, simulacij in
identifikacij. Dejavnosti so obsegale tudi pomoč pri organizaciji, obveščanje (članstva, v SNE),
recenzije naših članov, ...

Nekateri problemi
Udeležba. Veliki napori so bili vloženi zato, da bi bili člani dobro informirani in ustrezno
motivirani za udeležbo na SLOSIM dogodkih. Kljub temu, da so bili dogodki kvalitetni in dobro
pripravljeni, je bila udeležba relativno slaba (cca 15-20 ljudi).
Kaj so razlogi? Prezaposlenost oz. kronično pomanjkanje časa, veliko sorodnih društev, težko je
razmejiti med njimi področja delovanja. Težko je pričakovati dober obisk npr. iz Maribora, če je
dogodek v Ljubljani in obratno.
Majhno število članov iz industrije (13). Do sedaj še nismo pridobili dovolj članov iz
industrije. Industrija ima mišljeneje, da je področje modeliranja in simulacij preveč akademsko.
Plačevanje članarine. V letu 1996 je od 85 članov plačalo članarino 61 članov, letos pa do
sedaj 56. Nemogoče je na osnovi dokumentov, ki jih dobimo iz banke, z zanesljivostjo
identificirati vse, ki niso plačali.
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Finančno poročilo za leto 1997
Število članov je 85.
56 članov je plačalo članarino
29 jih ni poravnalo obveznosti glede članarine
Prenos iz leta 1996:
Prihodki:
Iz članarin se je nabralo
Obresti
Ministrstvo za znanost
Stroški:
Blagajna:
Račun ELSEVIER
Račun EUROSIM

331.454,60 Sit
56x2000 = 112.000,00 Sit
(887,70+816,40+1022,10+1047,10) = 2.726,20 Sit
(86.295,00+120.978,50)= 207.273,50 Sit
321.999,70 Sit
(20.000,00+130.000,00) = 150.000,00 Sit
(38.473,10+26.276,20+13.864,50) = 78.613,80 Sit
40.178,90 Sit
268.792,70 Sit

Stanje na ŽR.:

385.708,70 Sit

Blagajna:
Prenos iz leta 1996
Prihodki dvig iz žiro računa
Odhodki
Stanje v blagajni

13.231,00 Sit
150.000,00 Sit
144.299,00 Sit
18.932,00 Sit

Skupno stanje ŽR + Blagajna

404.640,70 Sit

Pregledal predsednik nadzornega odbora:
Karba Rihard

Blagajnik:
Milan Simčič
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Finančni plan za leto 1998
Prihodki:
Trenutno stanje

404.640,70 SIT

Planirana poraba do konca l. 1997:
zakuska
Elsevier

60.000,00 SIT
30.000,00 SIT

Planiran prenos

310.000,00 SIT

Članarina v letu 1998:
120.000,00 SIT
___________________________________________________________________
Skupaj:
430.000,00 SIT
Odhodki:
SIMPRA + SNE (Elsevier, Argesim):
130.000,00 SIT
Udeležba predstavnika na zasedanju odbora EUROSIM:
100.000,00 SIT
Potrošni material:
40.000,00 SIT
Stroški za (tuje) predavatelje (2):
160.000,00 SIT
__________________________________________________________________
Skupaj:
430.000,00 SIT
V finančnem planu nismo upoštevali sredstev, ki jih bomo morda pridobili iz ministrstva, ker so
le-ta nezanesljiva. Če bodo razmere podobne letošnjim, lahko pričakujemo cca. 200.000,00 SIT.
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Plan dela za leto 1998
• Nadaljevanje predstavitvenih srečanj (dve srečanji). Na spisku so še tri skupine, ki so izrazile
pripravljenost: skupina iz IJS - E2 (dr. Strmčnik), Fakulteta za farmacijo, Ljubljana (prof.
Mrhar), Fakulteta za organizacijske vede, Kranj (prof. Kljajić).
• Sodelovanje v Simulation News Europe (novice, predstavitve naših skupin).
• Predavanja uglednih (tujih) predavateljev (eno predavanje).
• Sodelovanje v delu EUROSIM-a.
• Obveščanje članstva o simulacijskih in modelerskih dogajanjih doma in v svetu.
• Sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK’98, izboljšati letošnji nivo, kakšne dodatne
aktivnosti, morda predstavitev programske opreme za modeliranje in simulacije, izbira
najboljšega dela).
• Morali pa bi razmišljati tudi o organizaciji kakšne mednarodne konference, simpozija
(povezava z SCS).
• Pridobivanje novih članov, prečiščevanje obstoječega članstva.
• Pridobiti več ljudi iz industrije.
• Pridobitev sponzorjev.
• Priprava na volitve novih odborov in novega vodstva. Zagotoviti širšo platformo aktivistov,
novi ljudje, nove ideje.
• Popularizacija: članek v Delo, El. vestnik, Strojniški vestnik, Kemijski vestnik, …
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