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Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva
z dne 5. 11. 2009
Dnevni red:
1. Preteklo delo društva
2. Prihodnje delo društva
Prisotni: Karba, Zupančič, Simčič, Jerina, Žlajpah, Kariž, Belič.
Odsotni: Cafuta, Juričić, Kljajić, Kolenko, Indihar-Štemberger, Munih.
Seja je potekala v Diplomski sobi na FE z začetkom ob 15:00.
Add 1)
• Obiskali smo simlator letenja na Adrii Airways kot je bilo planirano.
• Ob običajni simulacijski sekciji smo na ERK-u organizirali še študentsko sekcijo, ki je
zelo dobro uspela. To akcijo moramo nadaljevati, ker izboljšuje komunikacijo s
študenti.
• Oživiti in nadaljevati moramo z akcijo osvežitve članstva.
• Simulacijski center UL ( po ideji prorektoja prof. Mačka – glej zapisnik 20. seje ) se še
ni ustanovil.
• Na domačo stran društva je bilo dodanih nekaj novic in informacij.
• Članstvu smo posredovali nekaj obvestil o različnih dogodkih.
Add 2)
• Nismo se še registrirali kot društvo javnega interesa, kar moramo urediti v prihodnjem
obdobju, da bomo lahko dobili donacijska sredstva s strani dohodnin. Oddati moramo:
vlogo, kopijo statuta, poročilo o delu, plan dela, dokazila o delovanju in določiti
predstavnika. Z akcijo začnemo takoj.
• Na domačo stran in na stran EUROSIM-a moramo dodati še poročilo o študentski
sekciji na ERK-u.
• Naslednje leto bo volilni občni zbor.
• V marcu je dober čas za organizacijo primernega predavanja ali ekskurzije. Ena
možnost je obisk oddelka za planiranje in optimizacijo proizvodnje avtomobilov v
tovarni Mercedes v Stuttgart-u, druga pa ekskurzija v Trimo Trebnje. Predloge in
iniciative pa zbiramo tudi s strani članstva.
• Kongres EUROSIM bo naslednje leto v Pragi in razmisliti moramo o organizaciji
sekcij in o prispevkih. Zato bomo pozvali vse člane, še posebno člane UO in

•
•

nadzornega odbora, da razmislijo o organizaciji sekcij ali vsaj o prispevkih, s katerimi
bi konferenco podprli.
Občne zbore bi v bodoče poskusili organizirati na javnih krajih in bolj poudariti
socialno komponento druženja.
Članstvu moramo še letos poslati zadnji zvezek SNE z novoletno čestitko.
Zapisal: Aleš Belič

