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Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva z dne 8. 6. 2011
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Kratek pregled delovanja društva Slosim in zveze Eurosim
Poročilo o 33. sestanku odbora Eurosim v Cambridgeu
Članstvo v društvu
Aktivnosti društva

Prisotni: Borut Zupančič, Leon Žlajpah, Boris Štok, Nadja Hvala, Marjan Golob, Božidar Šarler, Rihard Karba,
Milan Simčič, Vito Logar.
Opravičeno odsotni: Janko Šink, Marko Munih, Peter Cafuta, Jane Jerina, Iztok Grabnar, Miroljub Kljajić.
Seja je potekala na UL FE med 15:00 in 16.10.
1. Kratek pregled delovanja društva Slosim in zveze Eurosim
Prof. Zupančič je podal kratek pregled delovanja društva Slosim od ustanovitve do danes in krovne
organizacije Eurosim ter prikazal pomembnejše dele obeh spletnih strani
http://www.slosim.si
http://www.eurosim.info/
Publikacije, ki jih izdaja zveza Eurosim, napredujejo v smislu kvalitete in prepoznavnosti. Revija SIMPRA je v
letu 2010 povečala faktor vpliva iz 0.5 na 0.8, revija/časopis Simulation News Europe pa se bo preimenovala v
Simulation Notes Europe.
Na spletni strani Eurosim so dostopni različni koledarji konferenc.
http://www.eurosim.info/index.php?id=141
2. Poročilo o 33. sestanku odbora Eurosim v Cambridgeu
31.3.2011 se je prof. Zupančič udeležil 33. sestanka odbora Eurosim v Cambridgeu. Povzetki so strnjeni v
naslednjih točkah:






Trenutno s navezujejo stiki s simulacijskimi društvi v Bolgariji, Rusiji, Srbiji in na Irskem.
Naslednji kongres Eurosim bo v Cardiffu od 10. do 13.9.2013. Organizatorji so se resno lotili priprav in
pričakujemo dobro organiziran kongres.
Revija SNE, ki jo izdaja društvo Argesim iz TU Dunaj, bo v prihodnje izhajala samo v elektronski obliki.
Želi pridobiti tudi faktor vpliva.
Naslednja konferenca pod okriljem zveze Eurosim bo konferenca Mathmod 2012 na Dunaju od 15.
do 17.2.2012. Rok za oddajo prispevkov je 1.11.2011. K sodelovanju na konferenci so vabljeni vsi
člani društva Slosim.

3. Članstvo v društvu
Prof. Zupančič je podal kratek pregled obstoječega stanja članstva v društvu:
Društvo ima 78 članov; letna članarina znaša 10 EUR; za leto 2010 je plačalo članarino 73 članov.
Pregled članov po organizacijah: FE LJ - 24, IJS - 10, FS LJ - 7, FOV KR - 4, EF LJ - 3, FF LJ - 3, FERI MB - 3, Inea - 2,
ostale organizacije po 1.
Razprava:
 Dobro bi bilo, da društvo pridobi (mlajše) člane iz novih sredin (IJS, UM, UNG, FS UL).
 Prof. Šarler (UNG) predvideva 9 novih članov iz UNG.
 Prof. Štok (FS UL) in prof. Golob (FERI MB) bosta posredovala uradna vabila za nove člane na svojih
fakultetah.
 Prof. Golob bo sprožil akcijo še na FS MB in FG MB.
 Prof. Zupančič bo sestavil dokument za privabljanje novih članov. Vabimo vse člane, da posredujejo
dokument zainteresiranim.
 Predvsem je potrebno spodbuditi mlajše člane, ki imajo ideje in voljo za sodelovanje v društvu.
 Smiselno bi bilo pridobiti tudi nekaj članov iz UL FRI LJ.
 Dr. Žlajpah (IJS) je mnenja, da je potrebno poleg iskanja novih članov, le-te spodbuditi k večji
aktivnosti, saj sicer nova članstva društvu ne prinašajo prednosti. Za večjo prepoznavnost društva bi
lahko organizirali različne delavnice in seminarje s področja simulacijskih orodij priznanih
proizvajalcev. Takšni seminarji že potekajo interno na IJS, lahko pa jih razširimo tudi na nivo društva.
 Prof. Zupančič (FE LJ) meni, da večje število novih članov pomeni večjo verjetnost, da se najdejo
aktivnejši člani. Seminarji in delavnice so dobra ideja.
 Dr. Hvala (IJS) meni, da bi bilo dobro obveščati člane društva o internih seminarjih in predavanjih, ki
se odvijajo na posameznih organizacijah članicah.
 Prof. Golob meni, da je za boljše sodelovanje društva z industrijo potrebno le-to identificirati (kdo
sploh uporablja simulacijska orodja, katera, v kakšen namen, itd.).
 Prof. Šarler je pripravljen za člane društva organizirati ekskurzijo v železarno Štore Steel.
 Prof. Štok meni, da je potrebno motivirati mlajše in jim predstaviti pomembnost področja
modeliranja in simulacij.
 Prof. Karba (FE LJ) dodaja, da je dobra priložnost za promocijo tudi konferenca ERK, ki je vsako leto
septembra v Portorožu.
4. Aktivnosti društva
Aktivnosti društva v prihodnosti bodo zajemale:
 Pridobivanje novih članov in osvežitev obstoječega seznama članov.
 Sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK, Mathmod, Eurosim).
 Predstavitev raziskovalnih skupin v okviru društva.
 Popularizacija področja vodenja, modeliranja in simulacij v medijih (Delo, Dnevnik, Ventil, SNE, ...).







Organizacija predavanj domačih in tujih strokovnjakov.
Obveščanje članov društva o aktualnih konferencah in drugih zanimivih dogodkih.
Iskanje povezav z industrijo.
Vestno vzdrževanje spletnih strani Slosim in Eurosim.
Aktivno sodelovanje društva v federaciji Eurosim.

Konkretne bodoče aktivnosti društva:
 Sodelovanje članov društva pri organizaciji konference ERK 2011 (2-3 sekcije na temo modeliranja in
simulacij, 1 študentska sekcija, recenzije prispevkov). Prof. Zupančič bo za recenziranje zaprosil
posamezne člane društva. Vabljeni vsi člani društva k sodelovanju na konferenci.
 Sodelovanje članov društva pri organizaciji konference Mathmod 2012. Za konferenco bomo
organizirali tudi kakšno sekcijo.
Organizacija ekskurzije za člane društva v železarno Štore Steel.
Datum ekskurzije: 25.10.2011.
Program: V podjetje Štore Steel naj bi dospeli med 10-11. uro. Informacije glede morebitnega
organiziranega prevoza bodo sporočene naknadno. V okviru ekskurzije si bomo ogledali proizvodnjo
podjetja ter se spoznali s številnimi simulacijskimi orodji, ki jih uporabljajo za izboljšanje učinkovitosti
proizvodnje, kvalitete izdelkov in zmanjšanja vplivov na okolje.

Zapisnikar:
Vito Logar, tajnik društva SLOSIM

