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Dnevni red: 
 
1. Nedavne predstavitve 
2. Izvolitev predstavnika v svet Eurosim-a 
3. Bodoče predstavitve skupin 
4. Konferenca ERK 
 
 
 
Prisotni: Bremšak, Divjak, Karba, Kariž, Kljajić, Mrhar, Munih, Zupančič, Juričić, Simčič, 
Mušič. 
 
 
Ad 1) 
 
Društvo je bilo 21. aprila sprejeto v Eurosim kot opazovalni član. Ima pravice rednih članic 
razen pravice glasovanja v svetu. 
 
Glede na pravilnik objavljen v uradnem listu IX. 94 o sofinanciranju društvenih aktivnosti 
smo dali vlogo na MZT za vpis v register. Poskušali bomo dobiti denar za plačevanje 
Simulation News Europe in za kakšno potovanje na zasedanje sveta Eurosima. 
 
Ad 2) 
 
Člani so soglasno sprejeli predlog, da SLOSIM v svetu Eurosim-a zastopa predsednik 
društva B. Zupančič. 
 
Ad 3) 
 
Glede bodočih predstavitev prevladuje mnenje, da bi bile le-te bolj poredko. Za jesen je 
predlagana ena predstavitev (organizator Saša Divjak, FER Ljubljana - konec oktobra ali 
začetek novembra), ki bi bila združena z letnim občnim zborom. Čeprav bi bil že čas, da bi 
bila kakšna predstavitev tudi v Mariboru, je le-ta predstavljena na naslednjo pomlad, saj bi 
občni zbor moral biti v Ljubljani. 
 



Ad 4) 
 
Konferenca ERK, 25-27. sept. v Portorožu 
 
SLOSIM sodeluje pri pripravi sekcij s področja simulacije in modeliranja. Člani odbora se 
morajo angažirati pri pridobitvi kvalitetnih člankov. Članki so sicer z različnih področij, a 
poudarek mora biti na modeliranju, vrednotenju modela, izbiri simulacijskih orodij. 
 
Do 1.7. naj člani pošljejo koordinatorju B. Zupančiču povratno informacijo o tem, koliko 
člankov oz. katere so uspeli pridobiti. 
 
Ideje o kakšnih obsekcijskih dejavnostih (npr. predstavitev orodij) letos ne bomo izvedli. 
Dobrodošle so ideje za vabljena predavanja na ERK-u. 
 
Po seji je bilo v okviru društva predavanje, ki ga je imel prof. David Murray-Smith z 
univerze Glasgow. 
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