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Ad 1)
Do sedaj sta prišli le dve uradni prijavi za naslednje predstavitve.
Naslednjo predstavitev bo imela predvidoma 2. teden v maju (torek 9. ali sreda 10.)
skupina prof. L. Vodovnika, FER Ljubljana. Naslednja predstavitev predvidoma oktobra
1995 - skupina B. Grčarja iz Maribora, sodelovali bodo tudi avtomatiki in kemijci.
Ustno so zagotovili predstavitev tudi: Saša Divjak, FER Ljubljana, A. Mrhar, Fak. za farm.
Ljubljana , Stanko Strmčnik, IJS, E2, M. Kljajič, Fak. za org., Kranj.
Pismeni dokument o vsaki predstavitvi bo objavljen v časopisu Simulation News Europe,
kjer ima SLOSIM svoj kotiček.

AD 2)
V juniju predvidevamo predavanje prof. dr. D. M. Smitha iz univerze Glasgow.
Konferenca ERK
Slosim bo imel svojo usmeritev Modeliranje in simulacija. Primerno bi bilo, da bi zbrali
cca 14 prispevkov za dve sekciji. Prisotni so pokazali pripravljenost, da animirajo svoje
sredine.

Razen prispevkov bi lahko organizirali predstavitev programske opreme za modeliranje in
simulacijo. (Matlab, Simulink, Dymola, Simcos (Zupančič), GPSX, G2 (Juričić), robotika
(M. Munih), SIM Factory (M. Kljajić, oz. Leskovar),... ).
EUROSIM
Nadaljevali bomo z akcijami za pridobitev statusa opazovalca.

AD 3)
Sklep: Članom odborov se za potovanje nad 100km izplača kilometrina (ali vozna karta), v
kolikor to dopušča finančno stanje.
Sklep: Največji znesek, ki se lahko hrani v blagajni: SIT 20000
Trenutno je stanje cca. SIT 300 000 (sponzoriranje MZI, Ljubljana), iz članarin se bo
nabralo še cca. SIT 140 000. Torej je na voljo nekaj denarja za posebne aktivnosti. SIT
80000 bo potrebno za letno naročnino na časopis SNE. Juričić: Predlog za nagrado za
najboljši članek SLOSIM sekcij na ERK. Predlog zaenkrat ni bil sprejet, a je mnenje, da je
ideja v redu in da bomo o njej še razpravljali.
Časopis SNE bodo prijemali vsi člani. Letno so 3 številke: marec, julij, november.
Predstavitve je potrebno izkoristiti tudi za nadaljno promocijo in za vključevanje novih
skupin (npr. v Mariboru, področna sekcija).
Organizacija kakšne konference ali simpozija v bližni preteklosti:
Precej je rednih konferenc, simpozijev in ko se bomo še bolj vključili v EUROSIM, bo
verjetno povabilo prišlo samo. Dokler nismo vključeni, najbrž ni možnosti, razen za kakšen
nov simpozij, delavnico, to pa najbrž v poplavi rednih ni smiselno.
Seja se je začela ob 15. uri in končala ob 16. uri. Po seji je bila predstavitev skupin iz
Fakultete za strojništvo, Ljubljana.
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