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Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva
z dne 5. 12. 2005
Dnevni red:
1. Delo v preteklem letu
2. Plani za naslednje leto
3. EUROSIM 2007 kongres
Prisotni: Karba, Zupančič, Munih, Jerina, Kolenko, Žlajpah, Juričić, Simčič, Belič.
Opravičili so se: Mrhar, Kljajić, Cafuta.
Seja je potekala v Laboratoriju za modeliranje simulacijo in vodenje II na FE.
Add 1)
Sestanka Upravnega in Nadzornega odbora sta bila 24.3.2005 in 5.12.2005.
Leon Žlajpah je imel v aprilu predavanje v okviru društva SLOSIM o simulaciji
robotov.
Člane smo sprotno informirali o dogodkih na področju modeliranja in simulacije.
Propagandni material za EUROSIM 2007 je bil posredovan na več mednarodnih
srečanjih in univerzah (IFAC05 kongres, BioMedSim, Universidad Nacional del Sur,
Bahia Blanca Argentina, …)
Člane smo spodbudili k sodelovanje na MATHMOD 06, Zupančič organizira dve
sekciji, Matko pa eno.
Na ERK 05 v Protorožu smo imeli dve sekciji (12 prispevkov).
Organizirali smo dve predavanji tujih strokovnjakov 5.12.2005 (Hector Chiacchiarini,
Doris Saez)
Člani so se udeležili odprtja prenovljenega Laboratorija za modeliranje simulacijo in
vodenje.
Bilanca računa je pozitivna, denar od članarin priteka, čakamo še na denar z
ministrstva za pokritje članarine v EUROSIM-u.
Add 2)
Naslednje leto bo potrebno organizirati skupščino društva proti koncu leta in nekaj sestankov
poskusili organizirati kašen svoj simpozij v okviru ERK-a. Če se bo pokazala možnost, bomo
organizirali predavanja gostujočih predavateljev. V razmislek je bila dana ideja, da se
SLOSIM pojavi na HEUREKI, ker je Leon Žlajpah v odboru prireditve je to lahko za nas
dobra priložnost za predstavitev društva. Tam bi se lahko predstavili s kakšno zanimivo

simulacijo-animacijo. Ker nam v tekočem letu ni uspelo organizirati ogleda TRIMA
(njihovega paketa za načrtovanje metalnih konstrukcij), bomo to prestavili v naslednje leto.
Zanimiv bi bil tudi ogled fakultete za pomorstvo (Marko Perkovič, Rudi Čop, ...). Ponovno bi
bilo dobro zagnati predstavitve skupin, ki se pri nas ukvarjajo s simulacijo (Poredoš, Grabec,
...) .
Add 3)
Vsi člani na promovirajo kongres na čim več možnih krajih (konference, ...). Borut Zupančič
je ugotovil, da je zelo težko dobiti uporabne mailing liste. Potrebno bo ustanovit štiri
komiteje:
Congress comitee: Zupančič, Karba, Breitenecker, Slivnik (formalni komite).
IPC: Karba (predsednik) + še cca 40-60 ljudi iz ostalih simulacijskih zvez.
IOC: Zupančič (predsednik), Simčič (web), Aleš, MR-ji (LMSV in LAIP ter LR).
Komisija za izbiro najboljšega članka (predvidoma trije člani, s strani SLOSIM-a bo
Cafuta).
Celier je sprejel vlogo vabljenega predavatelja. Morda bi organizirali tudi tutoriale
(Akrapović, Pipistrel, NASA (Nadine Cox), Avtomobilska industrija, Bose (sistemi za
aktivno vzmetenje avtomobilov), Comsol (Femlab), Računalniške igre, Jaklič (Jesenice), ...).
Posikati bo potrebno ljudi, ki lahko organizirajo vabljene sekcije (ekonomisti, simulacija
dinamike molekul (Hodošček), lastnosti snovi, ...)
Zapisal: Aleš Belič

