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Zapisnik
1. seje Upravnega odbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bila v
torek, 5. julija ob 16.00 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, Tržaška
25.
Dnevni red:
1. Pregled ustanovitvenih aktivnosti
2. Pogovor o bodočih aktivnostih
3. Razno
Prisotni:
Člani upravnega odbora:
B. Zupančič (predsednik), B. Grčar, Z. Kariž, A. Mrhar, S. Reberšek (namesto D.
Miklavčiča), M. Simčič, G. Mušič.
Člana nadzornega odbora:
F. Bremšak, R. Karba.
Ad 1.
Pregled ustanovitvenih aktivnosti je podal predsednik društva B. Zupančič:
-

Društvo je bilo ustanovljeno 30.5., takrat so bili izvoljeni tudi organi društva. R. Karba
je pripomnil, da ob tem, ko so organi izvoljeni, še vedno obstaja možnost za vse, ki bi to
želeli, da se aktivno vključijo v delovanje organov društva.
Sestavljen je statut društva, izbran je znak.
Zbrano je bilo 11 podpisov ustanoviteljev, podpisi so overovljeni na sodišču.
21.6. je bila oddana vloga za registracijo društva na Ministrstvu za notranje zadeve,
postopek registracije bo trajal nekaj mesecev.
Do sedaj je pristopne izjave podpisalo 66 članov.

-

Prispevki o ustanovitvi društva bodo izšli v Simulation News Europe, Delovi prilogi
Znanje za razvoj in Vestniku Univerze v Ljubljani.
1. junija je B. Zupančič poslal pismo g. Breiteneckerju, predsedniku EUROSIM, v zvezi
z možnostmi za vključitev našega društva v to organizacijo. Odgovora še ni.
V nedavnem pogovoru z B. Zupančičem je Zlatko Čeriæ (predsednik hrvaškega društva
za simulacijo in modeliranje) izrazil željo po povezavi hrvaškega in slovenskega društva
in skupnimi prizadevanji za vključitev v EUROSIM, kar naj bi predlagal tudi sam g.
Breitenecker. V zvezi s tem so bile dane naslednje pripombe:
R. Karba:
Potrebno je dobiti mnenje g. Breiteneckerja iz prve roke.
B. Zupančič: Ni pravih razlogov za združevanje, poleg tega bi bilo to tudi
politično vprašljivo.
R. Karba:
Seveda pa se ne odrekamo sodelovanju s hrvaškim društvom.

Sprejet je bil naslednji sklep:
Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje gre v postopek za vključitev v EUROSIM
samostojno.
B. Zupančič je zatem podal pregled funkcij Upravnega odbora po statutu društva.
R. Karba je člane prisotne pozval k pridobivanju donatorjev, S. Reberšek je v zvezi s tem
omenil možnost kolektivnega članstva.
Ad 2.
Pogovor o bodočih aktivnostih:
B. Zupančič: Prednostna naloga je pridobivanje novih članov, poleg tega čimprejšnja
vključitev v EUROSIM. Predlaga predstavitev posameznih skupin, ki se ukvarjajo s
simulacijo in modeliranjem, v obliki predavanj. Že letos naj bi organizirali dve takšni
predavanji, eno v oktobru, drugo v decembru.
B. Grčar: Predavanja naj bi organizirali kot vabljena predavanja. Ljudje iz TU Graz, s
katerimi sodeluje, bi verjetno lahko pripravili predavanje na temo modeliranja izgorevanja v
kuriščih.
R. Karba: Bistvo predavanj naj bo prikaz težišča modeliranja in simulacije v delu neke
skupine.
Z. Kariž: Prvo predavanje naj bi bilo splošno na temo modeliranja in simulacije.
Predstavljalo naj bi uvod v niz naslednjih predavanj. Najbolje bi bilo, če bi ga pripravili člani
LSAV na FER.
Sprejet je bil sklep:
Prvo predavanje pripravijo člani LSAV, FER v oktobru, v decembru bi sledila predstavitev
skupine iz Maribora (oz. iz TU Graz).
B. Zupančič: V prihodnje naj bi se društvo pojavljalo tudi kot soorganizator slovenske
Elektrotehniške in računalniške konference.

A. Mrhar: Čimprej bi morali začeti z aktivnostmi za pridobitev katere od mednarodnih
konferenc.
R. Karba: Te aktivnosti so pogojene z vklučitvijo v EUROSIM.
Ad 3.
Seja je bila zaključena ob 17.30.
Zapisnikar:
Gašper Mušič

