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Zapisnik seje UO in Nadzornega odbora društva
z dne 11. 12. 2003
Dnevni red:
1. Poročilo o delu v preteklem obdobju
2. Plani za delo v prihodnjem obdobju
3. Razno
Prisotni: Karba, Zupančič, Kljajić, Munih, Jerina, Simčič, Belič.
Opravičili so se: Žlajpah, Mrhar, Cafuta
Seja je potekala v kabinetu prof. Karbe.
Add 1)
• Karba je povzel besedilo, ki je bilo poslano v revijo SNE in v katerem je opisano delo
društva v preteklem obdobju:
o Od 25. do 26. aprila smo organizirali sestanek upravnega odbora EUROSIM-a.
Udeležilo se ga je 8 predstavnikov (ASIM, CROSSIM, CSSS, FRANCOSIM,
ISCS, SIMS, UKSIM in SLOSIM), poleg teh pa še urednik revije SIMPRA
prof. Halin. Soglasno so podprli organizacijo kongresa EUROSIM 2007 pri
nas.
o Člani SLOSIM-a so aktivno sodelovali na 12. mednarodni konferenci ERK, z
organizacijo ene sekcije o modeliranju in simulaciji, ki je imela 6 prispevkov.
o Člani SLOSIM-a so aktivno sodelovali na mednarodni konferenci EUROCON,
z organizacijo treh sekcij o modeliranju in simulaciji, ki so imele skupaj 18
prispevkov.
o Karba in Zupančič sta bila imenovana za člana programskega odbora kongresa
EUROSIM 2004.
• Zupančič se je udeležil sestanka odborov EUROSIM-a v Cefaluju na Siciliji:
o Sestanka se je udeležilo 8 predstavnikov
o Obravnavali so finančno stanje EUROSIM-a.
o Sklenili so, da bo EUROSIM podpiral bolj revne člane (Poljska, Češka,
Madžarska in Hrvaška), da se bodo lahko udeleževale sestankov odbora (cca
1000 EUR pomoči).
o Roki za EUROSIM 2004 kongres, ki bo v Parizu:
 prijava novih sekcij 9.1. 2004 (Drago Matko bo prijavil sekcijo za
Robobrc!).
 razširjeni povzetek članka 13.2. 2004.



•

Izbrali bodo najboljši članek objavljen v SIMPRA-i, ki bo spadal v
okvir problematik predstavljenih na kongresu.
 Sklep: Zupančič bo na naslednjem sestanku odbora EUROSIM
podal še naš predlog, da se uvede tudi nagrada za najboljši članek
konference.
o EUROSIM kongres 2007 bo 2. teden septembra v Ljubljani in Portorožu.
o Novi odbor EUROSIM-a bo imenovan v Parizu 2004, mi pa moramo
predlagati novega predsednika.
o prof. Halin je postal novi urednik revije SIMPRA.
o Prof. Breitenecker je pozval društva, naj pošiljajo novice za revijo SNE
pravočasno, ker imajo zaradi tega velike probleme in številke zamujajo.
o Sledila so poročila o delu v posameznih nacionalnih društvih.
Simčič je podal finančno poročilo za preteklo obdobje (v prilogi) in povedal, da je
trenutno približno 15 takih članov, ki že vsaj 4 leta ne plačujejo članarine.
Sklep: tistim članom, ki ne plačujejo članarine, imamo pa njihove veljavne
naslove, ob priliki pošljemo obvestilo, da naj se javijo in povejo, če še želijo biti
naši člani, tiste, katerih naslovov nimamo pa takoj izključimo.

Add 2)
• Sklep: Upravni odbor je soglasno sklenil, da predlagamo prof. Zupančiča za
novega predsednika EUROSIM-a.
• Organizacija kongresa EUROSIM: Takoj po Parizu bo potrebno začeti vlagati velike
napore v organizacijo, že spomladi pa bomo imeli na to temo en sestanek UO.
• Dejavnosti za pridobitev novega članstva:
o Dejstvo je, da je izven okvira našega društva še precej področij in skupin, ki se
ukvarjajo z modeliranjem in simulacijo (Politehnika GO, 3. Univerza, Termo
d.d., Akrapović, Vremenarji, Gradbeniki, Elektroniki, ...).
o Prvi krog predstavitve skupin smo že končali, sedaj pa bil lahko začeli nov
krog ali pa poskusili predstaviti nove skupine. Morda bil lahko izvedli umesno
varianto, da bi začeli nov krog in na te predstavitve povabili skupine iz
industrije, za katere menimo, da bi jih to lahko zanimalo. Ne bilo slabo, če bi
se odpravili v industrijo, da nekako pokažemo, da rabijo tudi znanje iz
področja modeliranja in simulacije (v okviru kakšne ekskurzije). Najprej pa se
s predstavniki podjetja, za katerega menimo, da je za nas perspektivno, srečajo
cca. trije prostovoljci društva in se domenijo za naprej.
o Za začetek bi se poskušali zmeniti z vremenarji, da gremo tja. Morda bi lahko
organizirali kakšno predavanje (spomladi-poleti).
o Poskusili bi ohraniti število članstva, pri čemer pa bi se skušali otresti
nedejavnih in pridobti dejavne. Iščemo člane, ki so kaj pripravljeni vlagati v
društvo.
• Če ima kdo na obisku kakega tujega predavatelja, katerega delo se vkljaplja v delo
društva, naj misli tudi na to, da bi pripravil kakšno predavanje v okviru društva!
• Prezelj, ki je naš novi član, bi bil pripravljen kaj povedat o svojem področju dela.
• Drugo leto bomo organizirali skupščino društva (jeseni), poleg tega pa še dva
dogodka.:
o Predavanje vremenarjev (spomladi - poleti),
o seja UO spomladi za priprave na EUROSIM 2007,
o morda ena seja UO na ERK-u.
• Poskusili bi vsaj obdržati finančno stanje društva. Najprej z racionalizacijo vodenja
računa (izpiski).

•

Sponzorstvo za društvo je težko pridobiti, ampak s pametnim delom, si lahko
opomoremo z EUROSIM kongresom, za kaj takega bo pridobitev sponzorstva manj
problematična.

Add 3)
• Sklep: Vsem članom pošljemo e-pošto z roki za EUROSIM 2004 kongres.
• Sklep: Pridobiti moramo aktualne elektronske naslove vseh članov! Obvestilo,
naj nam sporočijo svoj elektronski naslov ali morebitne spremembe pošljemo
skupaj s čestitkami za novo leto.
• Sklep: Vsem članom bomo poslali novoletne čestitke.
Janez Jerina
Za UO:
R. Karba

Milan Simčič

