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Dnevni red: 
 
1. Dejavnost v zadnjem obdobju 
2. Glasilo Simulation News Europe,  revija Simulation Practice and Theory 
3. Konference: ERK , ... 
4. Naslednja predstavitev 
5. Razno 
 
Prisotni: Grčar, Divjak, Karba, Kariž, Miklavčič, Zupančič, Juričić, Simčič, Mušič. 
Upravičeni: Mrhar, Kljajić, Munih, Bremšak 
 
Ad 1) 
 
B.  Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju: 
− število članov 84 
− do sedaj 3 predstavitve FE Lj avtomatika, FS Lj, FE multimedija, sedaj je 4. predstavitev 
− vabljeno predavanje prof. dr. D. M. Smith 
− prisotnost B. Zupančiča na Eurosim Board Meetingu 
− konferenca ERK 95 - 3 sekcije, vabljeno predavanje prof. Breitenecker 
− zadnja konkretnejša aktivnost: letni občni zbor 
− finančna situacija:  trenutno cca 400 000 SIT, članarina za 96 še ni pobrana (pričakovan 

prihod vsaj 100000 SIT) 
− vsak član SLOSIMa je tudi član EUROSIMa 
− v glavo smo dodali znak Eurosima 
− aktivnosti v zvezi z teksti SNE - dejavnost društva, 2 članka, predstavitev skupin kot 

simulac. centrov v Sloveniji. Vabljen je prof. S Divjak, da napiše do 31. maja svoj 
prispevek, za naslednjo številko naj bi prispevek napisal B. Grčar. 

 
Ad 2) 
 
Trenutno vsi člani društva prejemajo glasilo Simulation News Europe (SNE). Skupna letna 
naročnina (85 kom. 3 št. letno 85 x 3 x 5.10 NGL = cca 105 000 SIT; 1 NGL = 80 SIT) se v 
celoti krije iz članarine. Predlog B. Zupančiča (na pobudo EUROSIM) je, da bi poleg tega 
naročili tudi nekaj izvodov priznane revije Simulation Practice and Theory (SIMPRA), ki bi 
jo prejemale nekatere močnejše skupine.  
SIMPRA letna naročnina 6 številk  381 NGL 



za člane SLOSIM-a      90 NGL 
 
Predlog: trenutno finančno stanje bi dopuščalo, da bi SLOSIM kupil npr: 
75 SNE in 10 SIMPRA - 92 000 SIT +  72 000 SIT =  164 000 SIT 
 
SKLEP: Društvo naroči deset izvodov revije Simulation Practice and Theory, ki se razdeli 
med naslednje skupine: 
 - Fakulteta za elektrotehniko Lj.     2 izvoda 

- Fakulteta za računalništvo in informatiko Lj.   1 izvod 
 - Fakulteta za strojništvo Lj.      2 izvoda 

- FERI Mb (ali TF Mb.)      1 izvod 
- Fakulteta za organizacijske vede Kranj    1 izvod 
- Institut Jožef Stefan Lj.      1 izvod 
- Fakulteta za farmacijo Lj.      1 izvod 

 - INEA        1 izvod 
 
Kasneje bi omogočili tudi posameznim članom, da se individualno naročijo na SIMPRA (dve 
vrsti članarine - višja bi vključevala naročnimo na SIMPRA) 
 
Ad 3) 
 
Tudi letos bi morali organizirati nekaj sekcij s področja simulacije in modeliranja. Člani 
odbora se morajo angažirati pri pridobitvi kvalitetnih člankov. Nosilci akcije Grčar (Maribor), 
Zupančič (FE), Djuričić (IJS), Kljajić, Leskovar (FOV Kranj), Kariž FS Lj. 
 
Predlog za podelitev nagrade za najboljši članek: 50 000 SIT.  
 
Imenovati je potrebno 3 člansko komisijo:  kandidati  Juričić, Zupančič ali Karba, nekdo iz 
Maribora. Člani bi morali pregledati dela pred konferenco in poslušati predstavitve na samih 
sekcijah. 
 
Razglasitev bi morala biti na banketu ali morda kasneje na letni skupščini. 
 
Priporočilo za objavo najboljšega članka v SIMPRA (Elektrotehniški vestnik). 
 
SKLEP: Na konferenci se izbere najboljši članek, ki se ga nagradi v vrednosti cca 50 000 SIT. 
 
Ad 4) 
 
Naslednja predstavitev bo združena z letno skupščino konec oktobra ali v začetku novembra.. 
Pripravili jo bodo člani Laboratorija za biokibernetiko na FE Lj. (D. Miklavčič), morda v 
povezavi z laboratorijem za Robotiko. 
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