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Zapisnik seje odborov društva
z dne 20. 5. 1999
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled sklepov prejšnje seje odborov 23. 4. 1998 v Kranju
Dejavnost v obdobju od zadnje seje
Bodoče aktivnosti
Razno

Prisotni: Cafuta, Fišer, Juričić, Karba, Kariž, Kljajić, Kolenko, Munih, Mušič, Simčič,
Zupančič, Žlajpah.
Ker je bila to prva seja odborov v novi sestavi, je pred obravnavo prve točke dnevnega reda
predsednik društva B. Zupančič pozval prisotne, naj se na kratko predstavijo. Vsak član
odborov je nato v nekaj besedah predstavil sebe in svoje delo.
Ad 1)
B. Zupančič je povzel sklepe zadnje seje UO in njihovo izvajanje:
- Realiziran je bil sklep, da se prof. Bremšak proglasi za častnega člana društva.
Ad 2)
B. Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju:
−. vabljeno predavanje doc. dr. Maherja iz FGG,
−. letna skupščina, volitve,
−. sodelovanje na konferenci ERK (2 sekciji),
−. spremembe članstva, nekaj članov izstopilo, nekaj novih, trenutno 89 članov,
−. razpošiljanje SNE in SIMPRA,
−. plačevanje članarine,
−. kritje stroškov s strani MZT: stroški SNE in SIMPRA v višini 135.000 SIT (odobreno),
del potnih stroškov na sejo Eurosim v Parizu (vložena prošnja za 88.000 SIT),
−. prispevki v SNE (predstavitev skupine iz Kranja, razglasitev prof. Bremšaka za častnega
člana),
−. prispevek v Delu o dejavnosti društva v prvih štirih letih,

−. donacije cca. 70.000 SIT,
Poleg tega je B. Zupančič poročal tudi o udeležbi na seji odbora Eurosim v Parizu. Med
drugim je odločeno, da bo naslednji kongres Eurosim leta 2001 v Delftu, kandidat za
predsednika Eurosim v obdobju 2001-2004 je prof. Hamam iz francoskega društva Francosim,
leta 2004 je predviden kongres v Franciji.
Ad 3)
B. Zupančič je predstavil bodoče aktivnosti:
−. zbiranje prispevkov za ERK’99,
−. skupščine društva letos ne bo (po novem statutu vsaki dve leti),
−. jeseni (v prvi polovici novembra) predvidena predstavitev na Fakulteti za farmacijo v
Ljubljani,
−. ob tem predvidena tudi seja odborov in zakuska,
−. nadaljevanje akcije prečiščevanja članstva, ob tem pa tudi pridobivanje novih, bolj
aktivnih članov; člani odborov bi se morali ob tem bolj angažirati, predvsem izven
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani,
−. popularizacija modeliranja in simulacije – pripraviti bi morali več prispevkov v različnih
strokovnih glasilih (vestnikih) ter v SNE, člani društva bi se morali bolj množično
udeleževati različnih evropskih simulacijskih konferenc.
Sledila je krajša razprava o možnih novih oz. dodatnih aktivnostih. Med drugim je razprava
tekla o primernosti predavanj v zvezi z konkretnimi projekti in disertacijami in njihovi
zanimivosti za širše članstvo, o možni povezovalni vlogi društva pri pridobivanju evropskih
projektov in o možnem drugem krogu predstavitev posameznih skupin.
Ko bomo izčrpali predstavitvena srečanja, bomo začeli nov krog, kjer bodo skupine po
svojem izboru predstavile kaj zanimivega iz področja simulacij in modeliranja.
Ad 4)
Seja je bila zaključena ob 15.50.
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