
 

 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik seje Upravnega in Nadzornega odbora društva z dne 20. 6. 2012 
 

Dnevni red 
 

1. Poročilo o 34. sestanku odbora Eurosim na Dunaju 
2. Kratek pregled delovanja društva Slosim  
3. Prihodki in odhodki društva 
4. Bodoče aktivnosti društva 
5. Razno 

 
 
Prisotni: B. Zupančič, L. Žlajpah, B. Štok, N. Hvala, R. Karba, M. Simčič, V. Logar, J. Šink, I. Grabnar, M. Kljajić 
Odsotni: M. Munih, P. Cafuta, J. Jerina, B. Šarler, M. Golob.  
Seja je potekala na UL FE med 15:00 in 16.05.  
 
1. Poročilo o 34. sestanku odbora Eurosim na Dunaju 
 
17.2.2012 se je prof. Zupančič udeležil 34. sestanka odbora Eurosim na Dunaju. Povzetki so strnjeni v 
naslednjih točkah:  

• Simulacijski zvezi NSS (Rusija) in Liophant  (Italija) sta zaprosili za članstvo v federaciji Eurosim in bili 
sprejeti kot opazovalni članici. 

• Eurosim ima z mednarodno založbo Elsevier sklenjeno pogodbo, da je SCI revija Simulation Modelling 
Practice and Theory revija pod okriljem Eurosima. S koncem leta Elsevier nima namena podaljšati 
pogodbe. Eurosim se trudi, da bi pogodbo vseeno podaljšali v obojestransko korist.  

• Februarja 2012 je bila organizirana mednarodna konferenca pod okriljem Eurosima, Mathmod 2012 
na Dunaju (cca. 400 udeležencev). 

• Bolgarska, srbska in kosovska simulacijska zveza so kandidati za bodoče članice v Eurosimu. 
• Leta 2016 bo Eurosim kongres organizirala skandinavska simulacijska zveza SIMS. 
• Naslednji sestanek odbora Eurosim bo v decembru 2012 v Berlinu. 

 
 
2. Kratek pregled delovanja društva SLOSIM  
 
Prof. Zupančič je podal kratek pregled delovanja društva Slosim v obdobju od 8.6.2011. Povzetki so strnjeni v 
naslednjih točkah: 

• Na konferenci ERK 2011 smo organizirali 3 sekcije in aktivno sodelovali s prispevki. 
• 25.10.2011 smo s pomočjo prof. dr. Božidarja Šarlerja organizirali strokovno ekskurzijo v podjetje 

Štore Steel. 
• 14.12.2011 smo organizirali predavanje Tineta Tomažiča (Pipistrel) o zmagi na tekmovanju NASA 

Green flight challenge (predavanja se je udeležilo veliko število študentov). 
• Aktivno smo sodelovali na konferenci Mathmod 2011. Naša člana prof. Gašper Mušič in prof. Maja 

Atanasijević-Kunc sta organizirala 2 tutoriala in 1 sekcijo. Člani društva so sodelovali z 10 
konferenčnimi prispevki. 

 

Slovensko društvo 
za simulacijo in modeliranje 
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Fax:  (01) 4264 631 
Email: borut.zupancic@fe.uni-lj.si   
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3. Prihodki in odhodki društva 
 
Blagajnik društva (M. Simčič) je podal kratek pregled finančnega stanja društva. Ugotovitve so strnjene v 
naslednjih točkah: 

• Trenutno stanje na računu je cca. 9.700,00 EUR 
• Odhodki večje vrednosti: članarina Eurosim, organizacija ekskurzije v Štore Steel, poštni stroški 
• Prihodki večje vrednosti: povrnjena članarina ARGESIM s strani ARRS, prof. Zupančič za delovanje v 

Eurosim (ARRS) 
 
Ugotovitve in sklepi: 

• Stanje na računu društva je dobro, kar je posledica prenosa sredstev iz predhodnih let oz. predvsem 
zaradi prihodkov ob organizacije kongresa Eurosim 2007. 

• Upravni odbor se strinja, da se za izdelavo finančnih poročil uporabi zunanjo pomoč, kajti poročila so 
vse bolj zahtevna. 

• V kolikor bo društvo od ARRS dobilo sredstva za sofinansiranje funkcije sekretarja v Eurosimu (prof. 
Zupančič), se upravni odbor strinja, da se sredstva uporabijo za honoriranje članov SLOISMa, ki 
pomagajo sekretarju pri tej funkciji. 

 
4. Bodoče aktivnosti društva  
 
Aktivnosti društva v prihodnosti bodo zajemale:  

• V obdobju od 8.6.2011 je društvo pridobilo 8 novih članov: 4 so iz UNG, 4 pa iz UL FE. 
• Pridobivanje novih članov in osvežitev obstoječega seznama članov. Prof. Štok (FS) bo pospešil 

postopek za pridobivanje novih članov. Podobno bodo storili tudi na IJS. 
• Organizacija seminarjev. 
• Iskanje interesa za simulacijska orodja v industriji. J. Šink je predstavil problematiko simulacijskih 

orodij v podjetju Izoteh. Prof. Štok je podal pregled uporabe simulacijskih orodij na FS v povezavi z 
industrijo (Trimo, LTH). Industrija definitivno uporablja simulacijska orodja, a je problem v tem, da 
nimamo pregleda, kdo uporablja kaj. 

• Sodelovanje pri organizaciji konferenc (ERK 2012, Eurosim 2013).  Rok za oddajo prispevkov za ERK 
2012 je 25.7.2012. Prisotni naj v svojih sredinah promovirajo oba dogodka. 

• Popularizacija področja vodenja, modeliranja in simulacij v medijih. M. Simčič predlaga pošiljanje 
newsletterjev z neko splošno vsebino o društvu ter določenimi novostmi s področja (case study). 

• Organizacija skupščine SLOSIM s strokovnim predavanjem 22.11.2012. Predavanje z naslovom 
»Modeliranje in simulacija procesov v električni obločni peči« bo imel dr. V. Logar. 

• Organizacija predavanja s strani IJS – Simulacija človeškega telesa s fizičnimi modeli. 
 
 

5. Razno: /  
 
 
 
Zapisnikar:  

Vito Logar, tajnik društva SLOSIM 
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