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 Datum: 12. 05. 2006 
Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva 
z dne 10. 5. 2006 
 
Dnevni red: 
 
1. EUROSIM 07 kongres. 
2. Razno. 
 
Prisotni: Karba, Zupančič, Žlajpah, Juričić, Simčič, Belič. 
Opravičil se je Kljajić. 
 
Seja je potekala v Diplomski sobi na FE. 
 
Add 1) Priprave na EUROSIM kongress 2007 potekajo in v okviru tega je bilo že storjeno 
naslednje: 

  promocija (do sedaj je bilo razdeljenih že 2000 letakov na konferencah in na raznih 
mednarodnih obiskih), 

  zbrana je bila mailing lista z 18.000 naslovi, ki pa še ni bila prečiščena, 
  precej pripravljenega dela na internetni strani, ki bo predvidoma objavljena proti 

koncu meseca maja, 
  mednarodni programski odbor je sestavljen (cca 50 ljudi). 

V kratkem bo treba postoriti naslednje stvari: 
  poslati prvi mail z najavo kongresa (do konca meseca), 
  sestaviti bo treba ključne elemente programa (vabljeni predavatelji, tutoriali, sponzorji 

in razstavljalci). 
o Ponovno bo potrebno zagnati delo na pridobivanju sponzorjev in razstavljalcev 

(Comsol – se pozanima Juričić). 
o Cellier je potrdil udeležbo kot vabljeni predavatelj, pridobiti moramo se 

kaksnega slovenskega. Žlajpah se bo pozanimal okoli skupine modelerjev na 
Kemijskem institutu in njihovih modelov kemijskih substanc (Komel). Juričić 
se bo pozanimal o simulaciji temperaturnih razmer v jeklenih profilih (Šarler). 
Belič bo poizvedel, kako je z modeliranjem in simulacijo v Daimler-
Chraislerju in če bi kdo od njih hotel prevzeti vlogo vabljenega predavatelja in 
morda tudi organizatorja posebne sekcije. 

o O tutorialih bo tudi potrebno razmišljat. 
Add 2) 

  Na Dunaju je bil 11.2. 2006 sestanek odbora EUROSIM. Bilo je 11/13 prisotnih 
članov odbora. EUROSIM je trenutno precej šibek v svoji promociji, o njem se 



premalo sliši. Zato se bo poskušalo vse svoje zveze prepričati, da bodo vse dogodke, 
ki jih organizirajo, deklarirali tudi kot EUROSIM dogodke. Od lokalnih zvez se 
poskuša dobiti elektronske naslove vseh članov, kar pa je velik problem. Članom 
SLOSIMa bo potrebno poslati e-mail, z vprašanjem, če imajo kaj proti, da se njihov 
naslov uporabi za potrebe EUROSIMa. SLOSIM podpira dve pobudi EUROSIMa: 

o Da se lahko iz ene države vključi več skupin v EUROSIM. 
o Da se razen EUROSIM kongresa na tri leta tudi v ostalih dveh letih organizira 

EUROSIM konferenca, ki je kar kaka od obstoječih konferenc lokalnih 
simulacijskih zvez. Odbor EUROSIM izbere kandidate ta nekaj let vnaprej. 

  Naše člane bo potrebno pozvati, da naj napišejo prispevke za ERK'06. 
  Člani odbora podpirajo idejo, da je lahko iz posamezne države tudi več lokalnih 

simulacijskih zvez včlanjenih v EUROSIM, če za to izpolnjujejo pogoje. 
 
 
 

Zapisal: Aleš Belič 


