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Zapisnik seje UO in Nadzornega odbora društva
z dne 2. 4. 2003
Dnevni red:
1. Poročilo o delu v preteklem obdobju
2. Plani za delo v prihodnjem obdobju
3. Razno
Prisotni: Karba, Zupančič, Mrhar, Munih, Jerina, Juričić, Simčič, Belič.
Opravičili so se: Kljajić, Žlajpah, Kolenko, Cafuta.
Seja je potekala v diplomski sobi FE.
Add 1)
• Poslali smo novoletne čestitke članom in jih ob enem prosili, naj nam sporočijo svoje
aktualne naslove. Odziv članstva je bil majhen.
• Prof. Bratkovič je izstopil iz društva.
• Na MŠZŠ smo poslali prošnjo za povrnitev stroškov članstva v EUROSIM.
• Na EUROSIM je bilo posanih nekaj prispevkov, a ne prav veliko.
• S članarinami je bilo lansko leto bolj slabo, trenutno imamo na računu cca. 430.000,00
SIT.
Add 2)
• Kmalu bo izšla nova številka SNE in dobro bi bilo, da bi poleg novic društva SLOSIM
poslali še kakšen prispevek.Časa imamo do 15.4.2004. Juričić se bo pozanimal na E-2,
Mrhar pa bo vprašal Locatellija.
• Glede na sklepe prejšnjega sestanka UO, bo Karba poklical na Agencijo za okolje RS
in se zmenil za kakšno enourno predstavitev dela vremenarjev našemu društvu (konec
maja).
• Na domači strani bo potrebno odstranit link na angleško verzijo strani SLOSIM, ker je
le-ta zastarela, nimamo pa dostopa do te strani, ker je na serverju, ki je postavljen na
Dunaju. Namesto tega bi na domačo stran dali tekoče novice, ki jih bomo poslali v
SNE. Pripombe članov na domačo stran so dobrodošle. Domene SLOSIM.si pa
zaenkrat zaradi politike ARNES-a še ne bo.
• Morali bomo nadaljevat z akcijo prečiščevanja članstva (trenutno nas je 90), ker samo
en korak ne bo dovolj.
• Naročili bomo reviji SNE in Simpra za tekoče leto.

•

•

Karba je dobil od nekega ameriškega profesorja kodeks lepega obnašanja
simulacionistov (avtorja: Oren , Birta). Ali naj tudi naše društvo sprejme nekaj
podobnega (poslovenjeno besedilo)? O tem bomo govorili s prof. Breiteneckerjem
(gre za stališče EUROSIM-a, ker je kodeks produkt ameriške zveze SCS) in se več
pogovorili na naslednjem sestanku UO.
Začeti moramo s pripravami na EUROSIM 2007. Za začetek se bomo morali
predstaviti na EUROSIM 2004 v Parizu. Za to priložnost bomo morali pripraviti
letake. Mrhar je pripravljen organizirati PK-PD sekcijo. Glavnina kongresa bo
potekala na FE (Zupančič se bo pogovoril s Karčnikom, ki je nekaj že organiziral
nekaj podobnega).Odvisno od stroškov pa bi vseeno poskusili vključiti tudi Portorož
za en dan (vabljeno predavanje + banket). Poskusili bom kandidirati tudi za sredstva
EU (6. ali 7. framework) (Munih ima že nekaj zbranih informacij o tem, na MŠZŠ pa
se s tem ukvarjata ga. Tušarjeva in ga. Venturini). Sestaviti bo treba lokani
organizacijski odbor. Karba in Zupančič se zmenita, kdo od njiju bo predsednik.

Add 3)
• Kako pridobiti čim več udeležencev EUROSIM 2007. Ljudi pritegnejo: Naslovi in
dobri plenarni predavatelji (Elmquist?), obravnavane teme, radi pa bi pritegnili tudi
ljudi iz industrije. O tem bomo se govorili na naslednjih sestankih.
Zapisal: Aleš Belič

