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 Datum: 14. 4. 2002 
Zapisnik seje odborov društva 
z dne 11. 4. 2002 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov prejšnje seje 
2. Dejavnost od prejšnje seje 
3. Organizacija kongresa Eurosim 2007 
4. Prispevki za SNE 
5. Finančno stanje 
6. Priprave na jesenski volilni občni zbor 
7. Razno 

 
Prisotni: Zupančič, Kariž, Kljajić, Juričić, Karba, Žlajpah, Munih, Kolenko 
Opravičili so se: Mušič, Simčič, Mrhar, Divjak, Fišer, Jarm 
 
Ad 1) 
Sklepi prejšnje seje so bili realizirani. Člani odborov so potrdili zapisnik. 
 
Ad 2) 

• Predavanje prof. Breiteneckerja 11.4. 2001. 
• Udeležba predsednika SLOSIMa na Eurosim Board meetingu v Delftu 25. maja 2001. 

Tam je bilo izbrano novo vodstvo Eurosima v obdobju 2001-2004, novi predsednik je 
prof. Hamam iz Francosim-a. Kongres bo 2004 v Parizu. 

• Organizacija treh simulacijskih sekcij na konferenci ERK 2001 v Portorožu. 
 
Ad 3) 
Tako SLOSIM kot ASIM podpirata kandidaturo za skupno organizacijo kongresa EUROSIM 
2007 v Sloveniji. Neformalni pogovori so bili med konferenco ERK 2001 v Portorožu. 
Kandidatura bo vložena na letošnjem board-meetingu. Kongres naj bi bil v Ljubljani ali 
Portorožu, ali kakšna kombinacija. Portorož bi verjetno privabil več udeležencev, v Ljubljani 
bi bilo lahko na FE, kar poceni stroške vezane na najem predavalnic. So pa hoteli v Ljubljani 
verjetno dražji kot v Portorožu (v septembru). 
 



Ad 4) 
Časopis Simulation News Europe precej razširjen in daje razne možnosti objavljanja tudi 
članom našega društva. Rubrike so naslednje: 
 

1. Eurosim societies (društvene zanimivosti) 
2. Industry news 
3. Conference reports 
4. Simulation centres 
5. Book reviews 
6. Simulationists (kratka predstavitev strokovnjakov iz področja simulacij in 

modeliranja) 
7. Books and Journals 
8. Technical notes 
9. Short notes 

 
Uredniki za posamezne rubrike: 
za alineje 1-7      Borut Zupančič         borut.zupancic@fe.uni-lj.si 
za alineji 8 in 9    Rihard Karba            rihard.karba@fe.uni-lj.si 
 
Za vse prispevke obstajajo predloge. 
 
 
Ad 5) 
 
Ker je blagajnik g. Milan Simčič bolan, ni bilo možno pripraviti finančnega obračuna za sejo. 
Sicer je denarja nekaj manj kot 500 000 SIT. Članarino so člani v l. 2001 plačevali 
zadovoljivo. MŠZŠ je plačalo letalsko vozovnico in eno dnevnico za udeležbo predstavnika 
ne board meetingu v Delftu, pa tudi stroške v zvezi z SNE in SIMPRA. Žal je izpadel 
omenjeni dotok za eno leto, ker so nam v preteklosti plačevali za eno leto nazaj, od lani pa 
plačujejo le stroške tekočega leta. 
 Sklep:  Upravni odbor se strinja s predlogom predsednika, da se vzdrževalcu internetnih 
strani društva SLOSIM g. Milanu Simčiču izplača honorar v višini 60 000 SIT netto za delo v 
letu 2001 in 2002. 
 
AD 6) 
Letos poteče 4 letni mandat sedanjemu vodstvu. Jeseni je na vrsti volilni občni zbor. 
Predsednik naproša člane odborov, da razmišljajo o predlogih za nove člane odborov, še zlasti 
za vodstvene funkcije.  
 
AD 7)  
V septembru bo 11. konferenca ERK v Portorožu. Člani odborov naj se angažirajo pri 
pridobivanju prispevkov. Predsednik spominja na sklep občnega zbora iz leta 2000, ko sta bila 
Karba in Juričić zadolžena, da razmislita o vključevanju študentov v simulacijske sekcije in o 
možni izbiri in nagradi najboljšega študentskega članka. 
 
 
    Zapisal:   
 
 
    Borut Zupančič  
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