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Pregled sklepov prejšnje seje UO
Dejavnost v obdobju od zadnje seje UO
Bodoče aktivnosti
Volitve
Razno

Prisotni: Grčar, Karba, Kariž, Kljajić, Miklavčič, Mrhar, Munih, Mušič, Simčič, Zupančič.
Ad 1)
B. Zupančič je povzel sklepe zadnje seje UO in njihovo izvajanje:
- Pripravljen je bil osnutek novega statuta društva v skladu z novim zakonom. Osnutek statuta
je bil sprejet na rednem občnem zboru. Vloga za spremembo statuta je bila oddana na
Upravno enoto Ljubljana v predvidenem roku.
Ad 2)
B. Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju:
−. predstavitev Laboratorija za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani,
−. vabljeno predavanje prof. R. Hanusa z Univerze v Bruslju,
−. društvo je aktivno sodelovalo pri organizaciji konference ERK'97, organizirali smo eno
sekcijo,
−. organizirali smo letno skupščino s krajšo zakusko,
−. število članov 84, v zadnjem letu nismo dobili novih, dva člana pa sta izstopila,
−. uskladili smo statut z novim zakonom o društvih, vloga je še v postopku
−. še naprej vsi člani društva dobivajo revijo Simulation News Europe (SNE), 10
raziskovalnih skupin pa dobiva tudi revijo Simulation Practice and Theory (SIMPRA) (B.
Zupančič je pozval skupine, ki morda niso zainteresirane za prejemanje te revije, da svoj
izvod odstopijo drugim),
−. članarino za leto 1997 je poravnalo 64 članov od 84,
−. trenutno finančno stanje na računu društva je približno 404.000 SIT,

−. v SNE še vedno objavljamo prispevke o dejavnosti društva, naslednja je na vrsti kranjska
skupina,
−. Ministrstvo za znanost in tehnologijo (MZT) je krilo stroške v višini 159.000 SIT za
naročnino revij SNE in SIMPRA,
−. B. Zupančič se je udeležil kongresa EUROSIM ter seje upravnega odbora EROSIM v
Helsinkih. Stroške prevoza in eno dnevnico je krilo MZT.
B. Zupančič je predstavil tudi dogajanje na seji upravnega odbora EUROSIM. Med drugim se
morajo člani EUROSIM odločiti o tem, ali naj bo kongres EUROSIM še naprej vsaka 3 leta
ali vsako drugo leto. B. Zupančič je predlagal upravnemu odboru sklep, po katerem se
SLOSIM zavzema za ohranitev sedanjega 3 letnega cikla. Predlog je bil soglasno sprejet:
Sklep: Upravni odbor SLOSIM pooblašča svojega predstavnika B. Zupančiča v upravnem
odboru EUROSIM, da glasuje za predlog, po katerem se kongres EUROSIM prireja vsaka 3
leta.
Ad 3)
B. Zupančič je predstavil bodoče aktivnosti:
•. Tudi na ERK'98 bi morali organizirati nekaj sekcij s področja simulacije in modeliranja.
Člani odbora se morajo bolj angažirati pri pridobitvi kvalitetnih člankov. Sledila je
razprava o vsebini in organizaciji konference, predvsem o organizaciji sekcij. B. Grčar je
izpostavil vlogo društva pri pridobivanju člankov z ne-elektrotehniških področij.
•. Jeseni bo letna skupščina društva, kjer bodo tudi volitve odborov društva.
•. Ob skupščini je planirana tudi predstavitev ene od skupin na IJS ali Fakulteti za farmacijo.
Ad 4)
Razprava o volitvah odborov:
M. Kljajić: Predlaga, da večina članov odborov nadaljuje delo tudi v naslednjem mandatu.
M. Munih: Predlaga, da B. Zupančič ostane predsednik.
D. Miklavčič: Predlaga, da ga v naslednjem mandatu zamenja Tomaž Jarm.
Ad 5)
Upravni odbor je soglasno sprejel naslednji
Sklep: Na naslednji letni skupščini bo upravni odbor predlagal prof. Bremšaka za častnega
člana društva, R. Karba bo pripravil obrazložitev predloga.

Tajnik:

Predsednik:

G. Mušič

B. Zupančič

