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Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva
z dne 28. 11. 2007
Dnevni red:
1. Ocena preteklih akcij
2. Načrtovanje novih akcij
3. Razno
Prisotni: Karba, Zupančič, Indihar Štemberger, Žlajpah, Jerina, Simčič, Belič.
Opravičili so se: Juričić, Munih, Kolenko.
Seja je potekala v Diplomski sobi na FE z začetkom ob 14h.
Add 1)
• EUROSIM kongres, najpomembnejši dogodek leta za društvo. Poslanih je bilo preko
500 povzetkov, zato smo morali opraviti resno recenzijo. Vključenih je bilo 60
recenzentov. Vsak članek je imel vsaj dve recenziji. Veliko dela smo imeli s
posebnimi sekcijami, ker se organizatorji niso držali navodil. Na koncu smo imeli: 420
rednih člankov, 5 vabljenih predavanj, 20 posterjev in 10 člankov na študentski
sekciji. Zaradi velikega števila udeležencev smo morali trikrat zamenjati prostor za
sprejem pri županu. Čez poletje je bilo veliko dela s pripravo CD-jev in knjige
povzetkov, ker je bilo zelo veliko sprememb. Vse sekcije so bile dobro obiskane,
odpadlo je samo 25 predstavitev člankov.
• Vzporedno s kongresom je potekal še sestanek odbora EUROSIM, kjer sta bili sprejeti
dve novi članici: Španija in Latvija. Predsedstvo EUROSIM je prešlo na Slovaško.
Sedaj se pripravlja posebna številka revije Simpra.
• Finančno smo poslovali pozitivno.
• Na konferenci ERK smo letos organizirali le eno sekcijo na področju modeliranja in
simulacije.
Add 2)
• Članom moramo poslati še dve novi številki SNE in jim voščiti srečno novo leto.
• Za ERK se bomo morali tokrat bolj potruditi.
• Proti koncu drugega leta bo občni zbor.
• Radi bi dosegli status društva javnega interesa, ker s tem morda lažje pridemo na
seznam upravičencev do donacij iz dohodnine.
• Aprila bo v Cambridge-u UKSIM konferenca in hkrati tudi sestanek odbora
EUROSIM.
• Poskrbeti bo treba za domačo stran.

•

•

Organizirati bo treba nekaj ogledov in-ali predavanj za člane. Predlogi: Simulator
letenja - Adria Airways, Simulacija prometa – Primorska univerza, tuji predavatelji –
vsak, ki ima predviden obisk kakšnega strokovnjaka iz področja modeliranja in
simulacije (uporaba, teorija) naj pomisli na možno predavanje za društvo. Dodatni
predlogi v razmislek: predstavitev skupin za modeliranje fiziologije, modeliranje
molekul ter Centra za simulacije v medicini.
Čas bi bil, da registriramo domeno SLOSIM.
Zapisal: Aleš Belič

